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НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ
ПОДАТАКА

ПРЕДВИЂЕНЕ
ВИСОКЕ НОВЧАНЕ
КАЗНЕ ЗА
НЕОВЛАШЋЕНО
УСТУПАЊЕ
ПОДАТАКА

У ВИСОКОЈ ШКОЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ

ДОДАТНИ УПИСНИ РОК У
СУБОТУ

Нови закон о заштити личних
података грађана је готов и до краја
године ће се наћи на јавној расправи, а
како преносе медији, предвиђа строге
казне од 5.000 до два милиона динара
свакоме ко нечији лични број, адресу,
број телефона и друге личне податке
дају трећем лицу.
Саша Гајин, члан Радне групе за израду
тог прописа, каже да ће новчано бити
санкционисани сви руковаоци личним
подацима који такве податке неке особе

без основа предају трећем лицу, али и
ако нису добро чували своје базе. У такве
руковаоце личним подацима убрајају
се предузећа, државне институције,
банке, болнице, МУП, Фонд ПИО, вртићи,
школе и сви остали који скупљају
најразличитије базе података.
Гајин је истакао да ниједан податак
грађана не сме бити искоришћен за сврху
за коју тај грађанин није дао сагласност.
То значи да нико неће смети да податке
о некој особи или њен број телефона
уступи, без знања те особе, компанијама
које би могле да је узнемиравају нудећи
различите производе или наградне
игре. И повереник за заштиту података
о личности моћи ће да изриче мандатне
казне на лицу места до 5.000 динара.
Према речима Гајина, преднацрт ће
се на јавној расправи наћи вероватно
до Нове године, а сам Гајин очекује да га
посланици изгласају и да ступи на снагу
када и нова европска уредба.
Уредба која ступа на снагу 25.
маја 2018. настала је као резултат све
веће забринутости грађана за тајност
њихових података – од броја личне
карте и банковног рачуна, преко
биометријских података, информација о
физичком изгледу и навикама, до видеозаписа, броја телефона, ИП адресе,
лозинке или најчешћих адреса које
посећују на интернету.

Висока школа Михаило Палов
објавила је додадни рок за упис у
школу који ће се обавити у суботу 30.
септембра у времену од 9 до 10:30
часова и одмах након тога провера
способности и полагање испита
из матерњег језика и тест опште
информисаности.
Разлог за додатни упис у Високу
школу струковних студија „Михаил
Палов“ из Вршца је што је остало
још слободних места и то 15 места
за студенте на буџету и још 57 на
самофинансирању, као и још 6
слободних места на самофинансирању
на румунском језику.
- Због нешто слабијег уписа ове
академске године који је евидентан
и на другим високошколским
институцијама, ми смо се определили
да отворимо још један додатни уписни
рок за студенте – рекла је директорка
Високе школе струковних студија
„Михаило Палов“ Јелена Пртљага.

Истог дана када је пријава кандидата
обавиће се и провера музичких,
говорних и фичких способности као
и провера познавања бонтона. Тек
након тога будући студенти остварју
право да приступе испиту из матерњег
језика , затим и полагању теста опште
информисаности . Коначни резултати
биће на званичном сајту школе 2.
октобра.
- Допунски уписни рок пружа
свим студентима који се нису још
определили за факултете, могућност
уписа на главни смер који се односи на
струковне васпитаче у предшколским
установамо за рад са децом од 3 до 7
година. Пружа и посебне модуле за
појачање компетенције студенета,
будућих васпитача за рад са децом
јасленог узраста, затим на енглеском
језику и са децом из социјално
депримираних породица – рекла
је Даница Веселинов, професор у
високој школи „Михаило Палов“.

- Оно што је студентима посебно
интересантно је чињеница да,
уколико се упишу на Високу школу,
један семестар студирања могу
провести на неком од универзитета
у Европској унији. Имамо потписане
међуинституцијане споразуме са
високошколским
институцијама
у Румунији , у Араду, Темишвару,
Јашију, а исто тако и у Словенији,
Грчкој и Пољској , тако да се те
мреже институција шире где најбољи
студенти добијају право да један
семестар проведу у високошколским
институцијама у Европи – рекла је
Јелена Пртљага.
Висока школа струковних студија
за васпитаче „Михаило Палов“ из
Вршца образује будуће васпитаче на
српском, румунском и ромском језику.
Студенти могу сами креирати свој
наставни план кроз модуле – смерове
који се нуде и тиме створити шире
могућности за запошљавање.

ВЛАДА СРБИЈЕ ЖЕЛИ ЕФИКАСНЕ И ЕКОНОМИЧНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ БИЋЕ
У ОБАВЕЗИ ДА РАМЕЊУЈУ
ПОДАТКЕ

У наредних месец и по дана све
општине ће бити међусобно повезане
и у обавези да размењују податке, те
грађани неће морати да прикупљају
сами документацију, јавља Танјуг.
- Повезујемо локалне самоуправе
у систем који се зове е-ЗУП , где су
локалне самоуправе у обавези да
међусобно размењују документа. Више
од 60 одсто општина је повезано и у
наредних месец и по дана сви морају
бити у овом систему – каже директор
Канцеларија за ИТ и електронску
управу Михаило Јовановић.
Јовановић је додао и да је

приоритетни задатак Владе Србије
успостављање
транспарентне,
ефикасне, економичне јавне управе
а да је предуслов за то ефикасна и
свима доступна електронска управа.
Јовановић је гостујући на РТС-у
рекао да су постигнути значајни
помаци и да су два закона која ће то
омогућити на путу да буду донета,
а реч је о Закону о електронском
пословању
(у
скупштинској
процедуру) и Закону о Е-управи (5.
октобра на јавној расправи).
- Ти закони доносе неколико
битних ствари, поред дефинисања

електронског
документа,
они
дефинишу како се електронски
документи
размењују,
чувају,
дефинишу и разне начини приступања
услугама електронске управе. Наш
циљ је да и грађани и привреда на
лакши начин приступају услугама –
појаснио је он.
Упитан када ће доћи тренутак
да грађани иду на шалтер само са
личном картом, он је рекао да је то
циљ зацртан за крај године, али да
се ради на томе да за већину услуга
грађани захтеве шаљу једним кликом
преко интернета.
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МУП СРБИЈЕ ПОДСЕЋА ДА ИСТИЧЕ
РОК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОРУЖЈА

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
МОГУЋА ДО 1.
ОКТОБРА

Министарство
унутрашњих
послова Србије до 1. октобра 2017.
спроводи легализацију оружја и
обавештава грађане да до тада
могу без одговорности да предају
или легализују нелегално оружје.
Власници оружја (физичка и
правна лица) могу да предају
оружје и муницију у најближој
полицијској управи или станици,
без доказивања порекла оружја
и муниције и неће одговарати
за неовлашћено набављање и
држање оружја, навео је МУП.

Економска
делегација
из Финске, на челу са
амбасадором
Перти
Иконеном посетила је
Вршац и том приликом
имала
сасатанак
са
градоначелницом Вршца
Драганом Митровић и
привредницима
града.
Посета Вршцу уприличена
је у оквиру обележавања
100 година независности
Финске.
Делегацију
која
је
заинтересована
за
улагања у Вршац дошла
је у саставу представника
изузетно
значајних

финских компанија попут
“Нокие”,
“Алегрине”
и
“Финпнеуматика”.
Градоначелница Драгана
Миторвић изразила је
велико задовољство што су
обављени важни разговори
о могућностима улагања у
Вршац.
- Ово је само почетак
једне велике сарадње. Ми
смо спремни и учинћемо
све да нађемо механизме
односно подручје подршке
за ове велике компаније,
али и за мала и средња
предузећа. Надам се да ће
Вршац бити препознат као

место за ширење њихових
пословних
активности
и улагања, истакла је
градоначелница Митровић.
Амбасадор Финске Перти
Иконен нагласио је да су
потенцијали Вршца веома
интересантни
великим
финским предузећима.
-Имали
смо
значајне
разговоре
са
представницима Града и са
вршачким привредницима,
и морам да кажем да
постоји шест компанија
заинтересованих
за
улагања у ваш град. С
обзиром на то да је Финска

најчистија и најзеленија
држава, одлучили смо да
заједно посадимо дрво
пријатељства у Вршцу, и
заиста смо срећни због
тога, закључио је амбасадор
Иконен.
Осим садње стабала
пријатељства , делегација
Финске донирала је и књиге
Грдаској библиотеци, а у
склопу посете одржано је
и предавање у вршачкој
Гимназији.
Б. Чарапић - Ризвић

МК ФИНТЕЛ ВИНД ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ЗА НАЈУСПЕШНИЈИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ У

ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Непоступање по наведеној
законској одредби квалификује се
као прекршај за који је прописана
новчана казна у износу од 5.000
до 150.000 динара, а може бити
изречена и заштитна мера
одузимања оружја, наводе у МУП-у.
Све додатне информације могу
се добити у Полицијској станици
Вршац или на број телефона
013/833000.

ОТВОРЕН 11. МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ЧИСТИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА “ЧИСТА ЕНЕРГИЈА-ШАНСА ЗА СВЕ”

У великој Сали Скупштине АП Војводине
данас је свечано отворен дводневни 11.
Међународни форум о чистим енергетским
технологијама “Чиста енергија – шанса
за све”, на коме је министар рударства
и енергетике у Влади Републике Србије
Александар Антић, уручио награду
компанији МК Финтел Винд за најуспешнији
реализовани пројекат у области енергетике
у Југоисточној Европи.
Министар рударства и енергетике
у Влади Републике Србије Александар
Антић честитао је добитницима признања
и изразио задовољство што је њему
припала част да отвори једанаести по реду,
најутицајнији енргетски скуп у југоисточној
Европи и овом приликом истакао: Србија
тренутно има знатно више пројеката за
обновљиве изворе енергије. Последњих
неколико година на мрежи је постављено
више од стотину мегавата из обновљивих
извора и надам се да ће инвеститора из ове
области бити све више”.
Компанија МК Финтел Винд, заједничка
компанија
италијанске
компаније
Финтел Енергиа Спа и компаније МК Груп
основана је 2007. године, и једна је од
првих компанија у Србији која се бави
производњом „зелене енергије“ помоћу
ветроелектрана. Тренутно је и најзначајнији
инвеститор из ове области у Србији. Након
отварања прва два ветропарка у Србији, МК
Финтел Винд наставља са инвестицијама
у обновљиве изворе енергије. У јуну
месецу су почели радови на изградњи

„Кошаве“- трећег ветропарка који је уједно
и највећа инвестиција до сада у области
обновљивих извора енергије у Србији. Прву
фазу изградње трећег ветропарка чиниће
постројење од 20 ветрогенератора који ће
производити електричну енергију за 40
хиљада домаћинстава. МК Финтел Винд ће у
изградњу ових 20 ветрогенератора уложити
124 милиона евра чији завршетак ће бити до
краја 2018. године.
Међународни форум о чистим
енергетским технологијама одржава се под

покровитељством Скупштине аутономне
покрајине Војводине и у организацији
Института за европске послове из
Дизелдорфа И Факултета Техничких наука
Нови Сад, а признање “ТОП ЕНЕРЏИ”
додељује се компанијама за најуспешније
реализоване пројекте у Југоисточној Европи
за 2017. годину
Остали добитници награда су компаније
БК ДАНА ХОЛДИНГС и Космет Консалтинг
Груп д.о.о.

ПРИВРЕМЕНИ
БРОЈ ЈКП „ДРУГИ
ОКТОБАР“ ЗА
ПРИЈАВЕ КВАРОВА
Из ЈКП “Други октобар”
обавештавају
све
кориснике
њихових услуга да због техничких
проблема, није у функцији
централа ЈКП „Други октобар“ а у
наредних неколико дана проблем
ће бити решен. Све пријаве
кварова, могу се извршити на број
телефона 060/843-5200.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
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ОДРЖАН САБОР ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ У РАКОВИЦИ

ВРШАЧКА
ПЕСНИКИЊА НАЂА
БРАНКОВ У „ВЕНЦУ
ИЗАБРАНИХ“

Манифестација „Пут духовности“
одржана је и овог септембра, седми
пут, у манастиру Раковица, а као
централни догађај 21. септембра,
на Малу Госпојину, представљен је
Сабор духовне поезије. Организатори
Сабора су КД Раковица, ГО Раковица,
УКС и САНУ, а са благословом
патријарха Иринеја.
На конкурсу Сабора духовне
поезије учествовало је 265 песника
из земље, али и иностранства, и то
из Израела, Канаде, Швајцарске,
Немачке, Француске, Пољске,Црне
Горе, Републике Српске, Македоније...
Песма вршачке песникиње Нађе
Бранков „Песмодарје“ нашла се и ове
године у „Венцу изабраних“, а ауторка
је, на позив организатора, била део
свечаног програма и казивала своје
стихове на сцени Центра за културу и
образовање Раковица.
Гости манифестације били су
протојереј ставрофор др Димитрије
Калезић,
протохереј
ставрофор
др Драгомир Сандо, протођакон
др Радомир Ракић, песник Матија
Бећковић, глумица Ивана Жигон,
духовни хорови, песници из Украјине,
Русије, Бугарске.

- Ако је ишта у човеку божанско
и ангелско, онда је то песма. У
данашњици огрубелој, када се од
бројања не чују појања, у времену
одрицања језика, писма, вере,
отаџбине, улога песника духовне
лире је да поезијом чува идентитет
народа. Задатак је тежи и узвишенији,
јер је наша лична карта светосавска, а
пут голготски. Као песникиња, дубље
осећам и болујем, када ближњи
обећања прстом по прашини дају,а
први ветар заклетве гони. Када ме
одричу, морам бити спремна да сузу
прогутам, подсмех, осмехом вратим
и други образ, силном понудим. Али,
искушења су нам Господом дата.
Како бисмо, иначе, знали да је све
дим, пара, прах, земаљско замалена
царство!? – рекла је Нађа Бранков.
- Распета између тврде земље
којом ходим и меког сна над главом,
запретена сам у Царство речи. Да му
служим! Творац ми је такво бреме дао
и ја сам га узела. Хвала Му што ме је
спутао и ослободио стиховима, што
ми је дао место на Свом длану да му
„Песмодарје“ узнесем – додала је
ауторка.

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ РАДОВА 58. КОНКУРСА ЗА НАГРАДУ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

ПРИЗНАЊА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ

Данас (у петак 29. септембра) у 12
часова, у великој галерији Културног
центра Вршац, биће отворена изложба
радова са Конкурса 58. ликовне
манифестације деце и омладине за
Награду Паје Јовановића. У оквиру
отварања изложбе, награђенима ће
бити уручена признања.
На конкурс је ове године
пријављено више од 600 радова, а
на изложби ће бити представљено
близу 350 радова међу којима је и 38
награђених радова у пет категорија.
У најмлађој категорији, прву
награду освојио је Угљеша Кхалаф
из вршачке Предшколске установе
„Чаролија“
(објекат
„Пчелица“),
другу Ленка Мартинов, такође из
ПУ „Чаролија“ (објекат „Колибри“),
а трећу Маша Милетић, полазница
Сликарског атељеа „Морариу“ из
Вршца. Награду Културног центра
Вршац за креативност освојила је
Таиса Крњачки – Сликарски атеље
„Морариу“, Награду Градског музеја
Вршац добио је Иван Тот – ПУ
„Чаролија“ (објекат „Колибри“), а
Награду Књижевне општине Вршац
Марија Каракаш – ПУ „Чаролија“
(објекат „Бамби“).
Међу
млађим
основцима,
најуспешнији је био Вук Ожеговић –
Сликарски атеље „Морариу“, друго
место је освојила Нађа Ранков,
ученица Основне школе„Вук Караџић“

из Вршца, а треће Доротеа Удовичић –
Сликарски атеље „Морариу“. Награда
КЦ-а за креативност у овој категорији
је припала Миливоју Липовина из ОШ
„Илија Гарашанин“ из Гроцке, Награда
Градског музеја је припала Иулији
Пеиов из Темишвара, а Награда КОВ-а
Јасмини Токин, ученици ОШ „Вук
Караџић“, Вршац.
У категорији старијих основаца
додељене су по две прве, друге и треће
награде. Прва награда је припала
Маши Бућкош из ОШ „Ђура Јакшић“
из Павлиша, и Анастасији Трајковић
– Сликарски атеље „Морариу“. Другу

награду су поделили Бојана Јаноши из
ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Вршца
и Огњен Милошевић – Школа цртања
и сликања „Маркус“ из Шапца, док су
трећенаграђене Нађа Васиљевић,
ученица ОШ „Павле Савић“ из
Београда и Теодора Рудинац, ученица
ОШ „Паја Јовановић“ из Вршца.
Награда КЦ-а за креативност биће
уручена Ивани Којић – Школа цртања
и сликања „Маркус“, Шабац, Награда
Градског музеја Невени Пурић из ОШ
„Павле Савић“ из Београда, а Награда
КОВ-а Јелени Јованчић из ОШ „Ђура
Јакшић“ из Павлиша.

Награђено
је
и
деветоро
средњошколаца.
Прво
место
су поделиле Тамара Новаковић
и Андреа Кабић, обе ученице
Школе примењених уметности из
Шапца. Другу награду освојиле
су Београђанка Тамара Грбовић и
Шапчанка Јована Бојић, а трећу Петар
Јовановић и Душан Васиљевић,
ученици
Школе
примењених
уметности, Шабац. Награду Културног
центра за креативност добио је
Никола Лазаревић – Сликарски
атеље „Морариу“, Награду Градског
музеја Вршац Андреа Кабић – Школа
примењених уметности, Шабац, а
Награду КОВ-а Анастасија Митровић,
такође ученица Школе примењених
уметности, Шабац.
У категорији младих од 19 до 25
година, прву награду су освојиле
Марина
Сантрач,
студенткиња
Академија уметности у Новом
Саду и Марија Јовичић, полазница
Сликарског атељеа „Маркус“ из
Шапца. Другу награду освојио је Филип
Даћевац са Учитељског факултета у
Вршцу, а трећу Анастасија Митровић
– Сликарски атеље „Маркус“, Шабац и
Јелена Милић – Школа примењених
уметности, Шабац. Награду КЦ-а
добила је Марина Сантрач, Награду
Градског музеја Сања Брезичанин, а
награду КОВ-а Анастасија Митровић.
Т.С.
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МАРИЈАНА ПАРИПОВИЋ, МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ, 35 ГОДИНА ХОРОВОЂА ДЕЧЈИХ ХОРОВА ВРШАЧКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА:

МОЈА ЖЕЉА ЈЕ ДА УЧЕНИЦИМА ОТКРИЈЕМ
ЛЕПОТУ МУЗИКЕ!

Маријана
Париповић
је
музички педагог, врло успешан.
И данас у ОШ „Младост“ и ШЦ
„Никола Тесла“ ради свој посао
предано, с љубављу и жељом да
ђацима открије сву лепоту музике.
Са својим хоровима освојила
је безброј медаља на смотрама
основних школа, проглашена
за најбољег диригента смотри,
награђена
од
Покрајинског
секретаријата
за
рад
са
талентима, а Град Вршац доделио
јој је Повељу “Никола Брашован”.
Аутор „Музичког бревијара“
града Вршца Антон Еберст
уврстио је Маријану Париповић
у најзначајније музичаре града.
Убраја се у оне који верују у љубав
на први поглед, каже, јер тако је
живот и довео у Вршац.

Нисте Вршчанка родом. Одакле
сте?
-Рођена сам у Дети, у Румунији,
близу наше границе. Отац ми је Србин
Војислав Павловић, мама Немица
Габриела девојачко Рудолф. Живели
смо у заједници са баком и деком.
У кући смо причали и румунски и
немачки и мађарски, у школи сам
учила енглески. Код нас у Банату
већина људи зна да прича 2- 3, негде
и 4 језика. Имала сам лепо детињство,
мада се у породици осетио један
терет које је наметнуло време у
коме су живели моји бака и дека.
Били су доста имућни. Деда је имао
фабрику, циглану у Дети, која му је
одузета после Другог светског рата,
мада он никад није био у немачкој
војсци. Поштовали су га мештани,
његови радници. Када су дошли
Руси, да би га сакрили, пошто је био
Немац, зазидали су њега и баку у неки
подрум. Толико су ризиковали да
би их спасили. Сећам се из њихових
прича како је један Румун хтео
да стреља деду. Док су га водили
путем, дошао је румунски официр и
одбранио га је рекавши да деда никад
није био уз немачку војску. Међутим,
деда је касније, ипак, страдао. Био је
5 година депортован, са баком, мојом
мамом и њеном сестром, у Бараган, у
радни логор близу Букурешта. Било
им је тешко тамо, али су се сви срећно
вратили кући.
Отац ми је био титоиста, велики
Србин, пар пута био је у Новом Саду,

у Вршцу. Био је увек уз партизане. У
Румунији су га касније прогонили као
титоисту, био је 2 године затворен. У
то време моји родитељи, који се тада
нису још увек познавали, били су у
логору врло близу једно другом и то
неколико година. Упознали су се тек
касније, на радном месту, 1958. Тата
је радио као економиста у Дети, а
мама је била директор фирме која је
производила персијске тепихе.
Тата је пре маме био жењен. Имам
брата и сестру по оцу. Сестра живи у
Румунији, а брат је у Бечу. Са мамине
стране једина сам ја.
Шта Вас је довело у Вршац?
Љубав?
-Да, љубав. Тата је имао родбину у
Вршцу. Род ми је покојни Добринко
Живојинов,
исто
музичар
из
Средишта који је радио у ОШ „Вук
Караџић“. Татин пријатељ је био Сава
Радак, учитељ у „Вук Караџић“ школи.
Долазили смо у Вршац. Имала сам
15 година и још увек сам била на
татином пасошу. Једном приликом
док смо прелазили границу, видим
свог будућег свекра. Враћамо се
из Вршца, а ја плачем што никако

не могу да добијем ту пограничну
дозволу на своје име. Било је то време
Чаушескуа, нисмо имали пасоше, већ
те дозволе за прелазак. Мој свекар је
видео како плачем и рекао ми:“Немој
дете моје да плачеш, ти ћеш још бити
моја снаја“. Судбина је хтела да се тако
и догоди. Кад сам долазила следећи

пут у Вршац, загледам се ја у једној
младог цариника, а и он у мене.
Била је то љубав на први поглед.
Млади цариник, мој садашњи супруг
Бранислав Париповић, је тражио
моју адресу од Саве Радака, татиног
пријатеља који нас је возио кући у
Румунију тада кад смо се први пут
видели млади цариник и ја. Тако је
мој лепи цариник почео да долази
у Дету да ме виђа, али ја сам доста
била одсутна. Била сам у Темишвару
у Музичкој школи, па у Букурешту, где
сам ишла на приватне часове јер сам
хтела да упишем Музичку академију,
одсек флаута. Први разговор
Бранислава и мене био је преко
телефона. Нисам добро знала српски.
Живела сам тада код тетке, мамине
сестре, у Темишвару и стално сам је
питала шта да кажем Браниславу, јер
причали смо српски. Бранислав ме је
тада звао телефоном јер је желео да
заједно дочекамо нову годину. Све
сам оставила и академију, и флауту,
и моју велику жељу да свирам у
хилхармонији, да обиђем свет. Љубав
је победила. После 2 године сам
се удала за Бранислава и прешла у

Вршац, 1979. Чекали смо годину дана
„папире“.
Музика је остала Ваша велика
љубав, Ваша професија. Где
добијате посао?
-Имала сам велику срећу да се, у
време када сам ја стигла у Вршац,
тражио педагог музике. У Румунији
је музичка школа била на завидном
нивоу тако да је нострифкацијом
моја диплома важила као виша
школа. Међутим, није могло да се
призна, па сам ја овде завршила
Педагошку академију, уз рад. Почела
сам да радим у Јабланци, у школи као
наставник музике, 1979. После тога
радила сам у Куштиљу, а од 1983. и у
ОШ „Олга Петров Радишић“. Директор
је био тада Предраг Сучевић. Била
сам младолика, директор је мислио
да сам ученица када сам дошла да
предам молбу за посао. Тако смо
почели да радимо у истој школи
Анђелка Сучевић и ја. Деведесетих
година она је прешла у ОШ „Младост“,
ја сам остала у „Олги“. У међувремену
сам радила и у „Стерији“, као замена, а
после Анђелкиног одласка у пензију,
прешла сам у „Младост“ где радим и

данас. Имам сада нешто часова и у ШК
„Никола Тесла“.
Колико је лепо радити са децом?
-Музика је, и као предмет и као
уметност, најлепша и најплеменитија.
Мора да постоји љубав према раду
да бисмо били успешни. Моја жеља и
мој задатак су да ученицима откријем
лепоту музике! Волим свој посао,
волим музику и рад са ђацима. Успех
који сам достигла вероватно не би био
тако велики да нисам имала подршку
и помоћ колегиница Анђелке
Сучевић и Олгице Шинковић. Много
сам научила од њих. Биле смо диван
тим. Заједно само радиле, бирале
композиције... Наше три школе увек
су биле на самом врху на тамичењима.
Говорили
су:“Опет
Вршчанке!“
Подршка ми је била и колегиница
из Бечеја Соња Балог, нажалост
покојна, била ми је као ментор.
Доста нам је помагао и професор
Аца Крставчевић из Београда, био је
несебичан у дељењу свог знања. У
музици, као и у сваком занату, треба
„красти“ од сваког по нешто да бисте
створили свој стил, свој израз. Кад
радим духовне композиције, ја имам
и католички и православни дух, то
морате да ускладите. Ја сам расла у
музичкој породици. Бака је свирала
клавир, мама клавир и хармонику.
Љубав према музици је од малих
ногу код мене. Дивну сарадњу
имам и са колегиницом Татјаном
Гердец Мрђа која ми је корепетитор,
клавирска пратња на такмичењима
и школским свечаностима. Моја

ПЕТАК • 29. септембар 2017.

колегиница и пријатељица Евица
Гостовић, професор српског језика,
била ми је увек подршка како у
професионалном, тако и у приватном
животу. Увек је за мене имала топлу
реч и добар савет.
Имате успешне наступе на
бројним такмичењима. Где сте све
наступали?
-Водила сам дечје хорове у
школама где сам радила, као и дечји
оркестар. Једно време, док смо биле
у истој школи, Анђелка је водила хор
виших разреда, а ја нижих. Трудила
сам се да од мене добије мале стасале
музичаре. Кад је Анђелка оформила
Градски хор „Ас“, 1999, била сам
други диригент, 6 година. Напустила
сам због породичних обавеза. Једно
време држала сам оркестар блок
флауте, неговали смо ренесансну
музику, највише у ОШ “Олга Петров“,
а касније 2-3 године и у Школи
„Младост“.
Са својим младим музичарима
учествовала
сам
на
бројним
такмичењима у Бечеју, Шапцу,
Сомбору, Крагујевцу, Пожаревцу...
То су смотре хорова, СХОШ- Смотра
хорова основних школа Србије, нас
три смо биле иницијатори оснивања
фестивала. Први је одржан у Београду,
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после се преселио у Вршац, постоји
више од 10 година. Учествовала сам
на Фестивалу хорова деце Војводине
који се одржава једне године у Бечеју,
друге у Сомбору. Затим на Шабачком
фестивалу
хорова,
на
нивоу
републичке смотре, а пар година
био је и интернационалан. На свим
смотрама увек смо били у самом врху.
Која Вам је најдража награда?
-Најдража ми је Повеља “Никола
Брашован” коју сам добила 2009.
године за значајна остварења у
васпитно - образовном раду. Драге су
ми и бројне медаље, златне, сребрне,
освојене на смотрама са мојим
хоровима и оркестром. Доживела
сам и ту почаст да ме прогласе за
најбољег диригента на 8. Смотри
хорова основних школа и на 48.
Музичком фестивалу деце Војводине
у Бечеју. Покрајински секретаријат
за образовање наградио ме је за
откривање и рад са талентима.
Љубав Вас је довела у Вршац.
Како је даље текао Ваш живот?
-Бранислав и ја смо у браку од 1979,
када сам прешла у Вршац. Живимо у
лепом и срећном браку. Увек ми је
био велики ослонац и подршка у мом
професионалном раду. Бранислав
и ја имамо две ћерке, старију Тању

и млађу Ану. Тања је завршила
економију, а Ана је васпитач. Тања има
двојицу синова: Лука има 14, а Андреј
9 година. Ана има девојчицу Сару, која
има 10 година. Тања је свирала мало
гитару, а Ана виолину, али нису биле
много истрајне у томе. Али, зато наша
Сара већ 4 године свира клавир. Она
је већ велика, воли музику и верујем
да ће бити истрајна и упорна.
Која је Ваша филозофија живота?
-Важно је да човек буде испуњен
љубављу, да буде искрен, толерантан,
добар, праведан, да буде срећан. Томе
сам учила и своје ћерке, сада унуке,

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

али и своје ђаке. У животу сам одувек
волела музику, али на првом месту ми
је била породица. Понекад се запитам
да ли сам била успешнија као музички
педагог или као мајка, као родитељ,
супруга. Мислим да сам, ипак, успела.
Имам добру децу, добре унуке. Мој
супруг Бранислав и ја смо се трудили
да нашој деци пружимо све што
можемо, пре свега љубав. Желели
смо да буду срећне, ведре, испуњене,
да се реализују у животу. Свако има
своју судбину, срећа не може да се
купи. Задовољна сам. Имам велику и
срећну породицу.

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У ПЛАНДИШТУ

ПОЗИВ ЗА НОВЕ ДАВАОЦЕ

Црвени крст Пландиште у сарадњи
са Институтом за трансфузију крви
Републике Србије реализовао је још
једну акцију добровољног давања крви
на територији општине Пландиште.
Одзив је, као и на свим досадашњим

акцијама, био добар, а из Института су
подсетили добровољне даваоце да је сą
једном јединицом крви могуће пружити
помоћ за 2 до 3 пацијента, али да је
потребно и више од 250.000 јединица да
би је у сваком тренутку било довољно.

Количином од 250.000 јединица крви
у прошлој години је спашено преко
90.000 људи.
- Свачије је право да прими крв да
би у био спашен живот, али из тог права
проистиче и морална обавеза да дамо
крв – рекао је Горан Суботић, стручни
сарадник Института за трансфузију
крви.

У Пландишту има и оних који су по
неколико десетина пута дали крв и
удружено апелују на све савесне људе
да учине исто.
Суботић
се
захвалио
свим
добровољним даваоцима крви, али и
медијима без којих се овим акцијама
не би одазвао подједнако велики број
људи.

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

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (24)
Насеље Дужине под именом
Sečenjifavla (Szecsenfalva) настаје
након одласка Турака из Баната у
првој половини 19. века. Формирано
је 1837. године од стране поседника
пустаре, грофа Сечен де Темерина
који је населио Немце. По њему село
добија име Sečenjifavla. Године 1843.
било је у овом насељу 187 становника.
Ови колонисти припадали су великој
парохији, а богомољу су имали у
школској згради.
О колонизацији Немаца, након
одласка Турака из Баната у „Прегледу
колонизације Војводине у 18. и 19.
веку“, посебном издању Матице
српске из 1961. стоји: „Рат против
Турака који је водио цар Јосиф II, јако
је опустошио јужне крајевеУгарске,
а нарочито Банат. Требало је
надокнадити губитке у људству путем
колонизације већих размера, али с
обзиром на несигурност живота и
имовине у овим крајевима, поготово
у Банату, није се могло придобити
ни приближно онолико колониста
колико у терезијанско доба. Овај
рат је потпуно отрезнио Немце
из снова о негдашњем елдораду
у јужној Угарској, где је колонисте
чекао напоран рад у подизању једне
запуштене земље, а уз то и стална
спремност на борбу против пљачкаша
из турске царевине... Потреба
колонизације ових крајева, нарочито
Баната, постала је најактуелнија у доба
сталних ратова против Наполеона
ради
повећања
убојне
снаге
граничара, с једне стране, а све већег

ДУЖИНЕ
- СЕЧЕЊИФАЛВА - СЕЧЕНОВО
приноса хране за исхрану војске и
становништва, с друге стране“.
Немци у овом периоду у Банат
стижу из Виртемберга, Бадена и
Хесена.
Пољопривреда
одређује
и
сама облик насеља у време када
је формирана Sečenjifavla. Насеља
су грађена по плану у квадратном
облику. Тај план је предвиђао све
тешкоће саобраћаја војвођанских
баровитих
крајева,
нарочито
блатњавог Баната, те тако омогућавају
насељеницима да путеве у насељима
лакше поправљају и краћим путем
излазе на своје оранице, стоји у
„Прегледу колонизације Војводине
у 18. и 19. веку“. У ту сврху насеља
су испресецана многим уздужним и данас карактеристишно обележје
и попречним улицама, а ради швапским кућама у Банату Звале су
сасушивања путева и из хигијенских се Gangturhojzer (Гангтурхаусер), а по
разлога улице су канализиране дугачком ходнику Laubenganghojzer
(Лаубенгангхаусер).
Ове
помућу јендека (јарака).
попречне куће
Куће из тог доба су углавном традиционалне
од тврђег материјала и плански грађене су до прве половине 19. века,
једнообразно су сазидане и у пуном а касније због повећаног благостања
настају
смислу
имају
земљораднички и већег прираста деце
карактер. Куће су веће, од опека и куће уздужног типа паралелно са
црепа, што је омогућило њихово улицом и са попречним рогљастим
рогљасто грађење. Собе и нуз продужењем за штале и шупе. Познате
просторије су веће и боље осветљене, су под именом Лангхауз (Лангхаус) или
штале на рогљастом продужењу Gangzajtigeshauz (Гангсеитигесхаус).
Немачка кућа попречног и
прегледније, одељене од кућа
у дворишту. У њима нема више уздужног типа у 19. веку има и једну
огњишта већ штедњака у кухињама, карактеристичну новину социјалног
док су у собама зидане пећке.Из значаја. То је кућа у дворишту
тог доба је и отворен ходник у који такозвана Klajnhauz. Пошто најстарији
воде врата са улице. Врата увучена син доведе жену у кућу и преузме
у зид са две до три степенице , дају газдинство, његови родитељи му

предају кућу, њиве и цело газдинство,
а сами прелазе у малу кућу где живе
одвојено, да не буду ни у чему на
сметњи млађима.
Уз попречну кућу прави се и
попречно двориште ограђено кућом
само са уличне стране, са рогљастом
кућом рогљасто двориште, са
дворогљасто
издуженом
кућом
дворогљасто и тророгљасто двориште
ограђено кућом са три стране.
Постојало је и затворено двориште
ограђено са све четири стране.
Двориште је најчешће поплочано
опекама, а иза дворишта је гувно за
амбар, котарка, свињац, слама, плева
и тулузина. Иза гувна обично је био
врт. Тако су изгледала немачка насеља
у првој половини 19. века , дакле и
Сечењифалва.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
MONICA BOLDOVINĂ BUGLE:

„SCENA, IZVOR AL FERICIRII“

Monica Boldovină Bugle este una
dintre cele mai îndrăgite și apreciate
actrițe de la noi. A absolvit Facultatea
de Actorie de la Oradea (România),
este actriță a Teatrului Popular „Sterija”
din Vârșeț, precum și a Scenei în Limba
Română, unde a realizat și realizează
roluri memorabile.
A îndrăgit teatrul încă din frageda-i
copilărie, iar de ani în șir se află la
cârma corabiei zeiței Thalia pe care o
mânuiește cu succes, deoarece pentru
ea scena reprezintă izvor al fericirii.
Dar, să începem de la început!
- M-am născut la Panciova, iar primii ani
ai copilăriei i-am petrecut la Uzdin, unde am
avut o copilărie minunată, alături de bunicii
mei. Apoi, m-am stabilit cu familia la Vârșeț,
unde am urmat Școala Generală „Olga PetrovRadišić” și chiar în cadrul acestei școli, am făcut
primii pași în lumea teatrului. Încă din clasa I
mi-a fost acordat un rol interesant și anume,
rolul „Iepurașul” în piesa „Aventuri din pădurea
adormită”. Îmi amintesc, că am participat la
„Zilele de Teatru ale Copiilor” și am cucerit
un premiu. Dar, premiul în sine nu era atât
de important, ci sentimentul pe care l-am
descoperit atunci, la cei șapte-opt ani ai mei,
orele de repetiții și bucuria când am îmbrăcat
costumul pe care mi l-a cusut mama. Acel
sentiment a persistat și s-a transformat într-o
dragoste imensă pentru teatru. Atunci am
început să mă ocup de recital și am remarcat că
și această activitate îmi stârnește bucurii. După
absolvirea școlii generale, am înscris Liceul din
Vârșeț și chiar în acel an, în cadrul Ansamblului
Folcloric „Tinerele Condeie”, profersorul Ion
Berlovan a înființat și secția de teatru. Am
făcut parte din prima generație de actori ai
acestui ansamblu. Atunci, am primit un rol mic,
dar a fost foarte important pentru mine. Îmi
amintesc că un regizor important m-a remarcat
pe scenă. Spectacolul în sine a primit critici
cam dure pentru un grup de elevi de liceu.
Colegii mei au fost dezamăgiți, dar nu și eu.
Pe mine m-a condus acel sentiment plăcut și
bucuria reîntâlnirii cu jocul scenic. Au urmat și
alte spectacole și am început să colaborăm cu
regizori profesioniști. Am colaborat cu foarte
mulți artiști de renume, dar din păcate, unii
dintre aceștia nu mai sunt printre noi, precum
Virginia Marina Guzina. În acea perioadă, am
înțeles că doresc să mă ocup profesional de
teatru. Scena, din prima clipă a devenit izvorul
meu de fericire, spațiul în care mă simt bine și
în care mă detașez de problemele cotidiene.
Ce v-a determinat să studiați actoria, în
România?
- După absolvirea Liceului, am studiat o
scurtă perioadă de timp literatura română, la
Novi Sad. Mi-am dorit să înscriu Academia de
Arte de la Novi Sad, dar nu am fost admisă.
Accentul meu, adică lungimea vocalelor au
prezentat obstacol. Renumitul Rade Marković,
care era pe atunci membru al comisiei, m-a
îndemnat să nu renunț. Să merg la cursuri
un an de zile și să revin la anul viitor. Dar, ca
orice adolescent, m-am revoltat și am renunțat
la toate cele. M-am reîntors la Vârșeț și m-am
angajat la Postul de Radio „VAP”. Au fost ani
minunați, pentru că am lucrat împreună cu
o echipă de entuziaști. În aceea perioadă,
am continuat să mă ocup de actorie, semiprofesionsit. Nu am avut studii academice,
dar am colaboart cu foarte multe societăți
cultural-artistice și cu centre de cultură din
diferite localități, cu regizori profesioniști și
am primit onorariu pentru munca mea. În
vremea aceea, finanțele nu au prezentat o
problemă atât de mare cum e cazul în ziua de
azi, așa că am reușit, în amatorismul nostru, să
facem spectacole minunate. Ne-am prezentat
la festivaluri importante din fosta Iugoslavie,
dar și în România. Însă, tot timpul am simțit că
îmi lipsește ceva. Am hotărât să înscriu totuși
Academia și printr-o coincidență minunată, în

perioada aceea, comuna noastră a colaborat
cu Oradea. Astfel, prin schimbul de studenți,
am înscris Academia de acolo.
Cum a decurs perioada studenției la
Oradea?
- A fost o perioadă foarte specifică în viața
mea. Am avut norocul să studiez într-o clasă
mică, adică am fost doar cinci studenți, dar am
avut un profesor minunat, pe regizorul Sergio
Savin, care din păcate nu mai este printre noi.
De la el și alți profesori, am învățat multe și
toate cele m-au ajutat să mă schimb profund
ca om. Sergio Savin ne-a învățat lucruri
minunate, iar accentul a fost pus pe depășirea
orgoliului, care este foarte prezent în cazul
actorilor. Ne-a învățat că orice muncă la
teatru duce spre bine și că din orice spectacol,
chiar dacă acesta nu și-a atins nivelul dorit,
se pot învăța multe. Cred că m-am maturizat
foarte mult în anii studenției și chiar în acea

Când și cum ați devenit actriță a Teatrului
Popular „Sterija“?
- Între timp, la Vârșeț s-a deschis Scena în
Limba Română și eu m-am atașat Teatrului
Popular „Sterija” cu care am colaborat și în anii
precedenți. Aș aminti anii ‘96, ‘97, când am jucat
în vodevilul „Boing, boing”, care s-a mențiunt
foarte mult timp în repertoarul acestui
teatru. La început, Scena în Limba Română a
realizat spectacole minunate, de cult, pentru
festivaluri. Apoi au început să se pună în scenă
și comedii mai ușoare. S-a format deja o echipă
permanentă – Otilia Pescariu, Ionel Cugia,
regretatul Mircea Omoran, care a fost sufletul
Scenei, a trăit și a respirat pentru teatru. Au
venit actori minunați și regizori excepționali,
angajați pe bază de proiect. Din anul 2010 sunt
angajată în cadrul Teatrului Popular „Sterija“,
astfel că interpretez roluri în paralel, atât în
spectacolele în limba sârbă, cât și în cele în

perioadă, m-am format total ca personalitate.
Am muncit cu multă seriozitate, iar paralel cu
studiile, în anul III, am avut dreptul de a lucra
în teatru. Atunci am început colaborarea cu
teatrul particular din Oradea „ETC“ (Et Cetera).
Colaborarea a fost una minunată, munca în
acest teatru fiind bazată sper noile tendințe,
spre experimentalism… Am călătorit
prin toată România. Din păcate, au fost
vremuri dificile, fiind cetățean sârb, am avut
complicații cu vize pentru a putea călătorii
în Belgia, Norvegia și altă țări, unde am fost
invitați. Pe lângă aceasta, Oradea se află la
o depărtare de 250 km de Vârșeț, a trebuit
să fac naveta și era destul de dificil. Atunci,
am primit propunerea să mă angajez în
Teatrul Tineretului din Oradea, dar în adâncul
sufletului am știut că vreau să mă reîntorc
acasă, la Vârșeț. M-am reîntors împreună cu
soțul pe care l-am cunoscut acolo și la scurt
timp am început să practic pe scena vieții cel
mai important și cel mai drag rol – rolul de
mămică a unui băiețel adorabil, căruia i-am
dat numele Victor.

limba română.
Referitor la montarea spectacolelor, care
este diferența dintre cele două scene? Se
pare că scena sârbă este mai conservatoare,
în timp ce spectacolele realizate de scena
românească, par a fi mai îndrăznețe, mai
alternative?
- Oarecum, deși cred că multe s-au schimbat
și în cadrul scenei în limba sârbă. Se pregătesc
spectacole mai diferite, iar modul de muncă
este unul minunat. Nu pot să fiu obiectivă,
chiar dacă am anumite preferințe, iubesc
toate spectacolele în care joc. Petru Cârdu,
care a coordonat ani în șir Scena Profesionistă
în Limba Română, a avut propria viziune pe
care a urmărit-o și nu a făcut comparații de
acest gen. Partea estetică a fost influențată de
regizorii sau actorii care au venit din România
și au colaborat cu noi, la anumite spectacole.
Totuși, nu sunt sigură în ce măsură a acceptat
publicul, aceste spectacole. Trăsătura de bază
a Scenei în Limba Română este entuziasumul.
Teatrul este dragoste, nu meserie. În anul
2003, când s-a reînființat Scena, s-a muncit

cu un buget mare, care pe parcursul anilor s-a
micșorat drastic. Sper din tot sufletul că situația
se va îmbunătăți. La fel, sper că vom reuși să
punem în scenă și alte spectacole pentru copii.
Am realizat două și au fost acceptate excelent.
Prin ce se deosebește munca la un
spectacol pentru copii, față de spectacolele
realizate pentru publicul adult?
- Copiii sunt specifici, pe ei trebuie să-i atragi.
Ei sunt cel mai sincer public și munca pentru
ei este cea mai mare delectare sufletească.
Copiii au un sentiment anume pentru teatru,
este imposibil să-i mințim. Îmi amintesc de
primul spectacol pentru copii în care am jucat
ca adult și anume, am fost Vrăjitoarea cea rea
în spectacolul „Moș Crăciun și Regina Zăpezii”.
Am jucat acel rol cu multă dăruire de sine,
astfel că la un moment dat, copiii din sală au
început să plângă. Le era frică. Și azi joc în
spectacole pentru copii cu aceiași pasiune. Cel
mai drag spectacol îmi este „Cei trei purceluși”.
Am observat că publicul îl iubește foarte mult.
Copiii mă recunosc pe stradă, mă opresc și mă
întreabă când va fi jucat spectacolul din nou.
Suntem deja în sezonul doi, de când se joacă
acest spectacol. Vârșețul nu este oraș mare,
nu avem mulți copii, dar nu s-a întâmplat
niciodată la acest spectacol, ca sala să nu fie
plină.
În momentul de față, pregătiți
spectacolul „Pygamlion” de Bernard Shaw.
Premiera este programată pentru începutul
manifestării „Toamna Teatrală Vârșețană”?
- Da. Consider că acest spectacol va fi
ceva inedit, ceva diferit. Interpretez rolul
cameristei și îl fac cu mare plăcere. Cred că
este u rol original. De regie se ocupă Nenad
Gvozdenović, iar atmosfera de muncă este
fenomenală.
Care dintre rolurile interpretate până în
prezent, au fost pentru dumneavoastră cea
mai mare provocare?
- În perioada studenției la România, am
jucat în spectacolul experimental „Ceausescu,
it’s my love“. Este interesant de menționat, că
aici interpretez uneori rolurile româncelor,
iar acolo am interpretat-o pe Mica Marie, o
sârboaică, ce poartă în sine dramele poporului
său. Dintre rolurile pe care le-am interpretat
aici, aș evidenția rolul Mamei, în drama lui
Camus, „Neînțelegerea”, iar când vine vorba de
Scena în Limba Sârbă, rolul: Vida, în spectacolul
„Familia îndoliată” în regia lui Vladimir Lazić,
rolul: Porumbița în „Teatrul ambulant”, regizat
de Nikola Zavišić și rolul Kate, în spectacolului
„Vremurile de demult” de Harold Pintera,
regizat de Snežana Udicki. Chiar dacă am
amintit mai multe comedii, consider că sunt
mai mult înclinată spre drame. Mă refer
la acel sentiment, care îți inudă sufletul și
rămâi „în rol”, foarte mult timp după ce s-a
terminat spectacolul. Îmi plac spectacolele
în care reușesc să nu fiu eu. Orice rol poate
fi excepțional. Mi s-a întâmplat să îndrăgesc
roluri care la prima lectură nu mi s-au părut
interesante deloc.
După părerea dumneavoastră, care
sunt cele mai acute probleme cu care se
confruntă minoritatea română, la ora
actuală?
- Cred că nu există probleme minoritare.
Problemele pe care le întâmpină minoritatea
română în Serbia, sunt aceleași cu care se
confruntă și poporul majoritar. Consider că
noi, ca minoritate, nu suntem limitați în vreun
fel. Sistemul de învățământ este organizat de la
cel preșcolar până la cel universitar, avem ziare
în limba română, post de radio, televiziune, iar
Scena în Limba Română, are toate drepturile...
Cum apreciați calitatea informării în
limba maternă, a românilor din Serbia?
-Mi se pare că în mass-media nu s-au făcut
progrese. Dacă îmi reamintesc de experiența
mea din anii 90 și încerc să fac comparație
cu situația actuală, cred că nu prea există
diferențe. Am impresia că nu sunt informată
suficent, dar nu sunt sigură dacă problema
constă doar munca mijloacelor de informare.

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ “ГЛАС РУМУНА” НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА
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УСКОРО У ПРОДАЈИ НОВА КЊИГА ЈЕЛИЦЕ ГРЕГАНОВИЋ

„ЗОВЕМ СЕ МАМА 2“

Нова књига Јелице Грегановић „Зовем се
Мама 2“ наћи ће се у продаји од 3. октобра.
Најчитанија српска блогерка, ауторка
бестселера „Осмех за сваки дан” пише о
свему ономе што свакодневно проживљава
свака жена, мајка, супруга.
„Уколико ме видите како ходам и куцам
поруке, претећи да непажњом срушим
све што ми је на путу, имајте разумевања.
Нисам ја манијак од телефона зависан, ја
сам – мајка. Групишем породицу. Бежично”,
објашњава ауторка.
Као
својеврсни
хумористички
родитељски приручник, ова књига изазива
искрен смех, и дубоку емпатију. Читатељке
се препознају у Јеличиним причама: „Врло
често ми се чини да сте негде инсталирали
скривену камеру код нас, толико се
проналазим у причама – хвала на томе“,
пише једна читатељка.
Књигу је и овај пут илустрацијама
оплеменио Боб Живковић који је свакој од
ових прича уткао дух својим јединственим
погледом на родитељство.
О томе Јелица Грегановић каже: „Ја пишем
онако како Боб црта, и Боб црта онако како ја
пишем“ и додаје: „Предложићу породичној
групи да усвојимо Боба Живковића. Јако
нам фали. Да нам црта све што речима не
може да се искаже”.
„‘Зовем се Мама 2’ је истовремено и
стручна и едукативна. Стручна јер би вас
сваки психолог или педагог посаветовао
да своју децу стално пратите, будете уз
њих присутни што више, себи и њима
допуштате грешке, растете заједно са
њима. Едукативна јер иако међу својом

децом и ви имате Малог Сина, Принцезу и
Престолонаследника, питање је да ли знате
зашто је важно да на дечије питање: ‘Постоји
ли Деда Мраз?’ увек треба да одговорите
потврдно, шта да радите када једно ваше
дете гризе сто, а друго пође на Егзит, и шта
бива са вама када они порасту толико да их
‘гледате узбрдо’? Јер, сва ова искуства чекају
и вас. Нисте усамљени. Читајте ову књигу,
како би научили да се радујете својој деци
и у њима уживате. А и осмех који ћете имати
све време читања – драгоцен је поклон
Јелице Грегановић“, описује књигу Јелена
Холцер, дипл. педагог, писац, директор
„Школе за родитеље“.
Јелица Грегановић је један од оснивача
Радија Б92 и прва уредница његове
информативне редакције. До сада је писала
или пише за Б92, Време, НИН, Студио Б,
Економист, Банкар, Родитељ и Дете, Елле,
Шумадија Пресс, Политикин забавник...
Најчитанија српска блогерка, која своје
блогове објављује на ВИП Блогу Б92 и блогу
издавачке куће Лагуна. Објавила је шест
збирки кратких, хумористичких прича:
„Причи никад краја“, „Само да ти кажем“,
„Од речи до речи“, „Испод седмог неба“,
„Љубав и друге ситнице“ и „Осмех за сваки
дан“ збирке хумористичких прича које су
одушевиле и насмејале регион.
„Зовем се Мама 2“ можете пронаћи
од 3. октобра у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлине
књижари www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.

Извор: Лагуна
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У среду, 20. Септембра у„Салону код
Порте“ одржана је промоција романа
Срђана В. Тешина „Гори, гори, гори“,
у издању Архипелага. Модератор
вечери био је писац Дејан Мак.
- Након паузе од десет година,
поново сам ушао у „романописачке“
воде, а овај роман је настао за само
месец дана. У међувремену сам
се бавио кратком причом, писао
и приређивао антологије. Кад сам
подвукао црту и видео којим сам се
све темама бавио у овом роману,
видео сам да сам све оно што ме
оптерећује у стварности сместио
овде. То је најпровокативније, то
што сам писао без икакве задршке и
без икакве резерве. Мој роман није
политички коректан и сматрам да је
уметност која је политички коректна
калкулантска – рекао је Тешин.
Свој нови роман аутор је оценио
истовремено као психолошки роман,
трилер, еротски и роман-таблоид.
Срђан В. Тешин (Мокрин, 1971)
је књижевник и новинар. Студирао
је филозофију и комуникологију у
Београду. Дипломирао је на поетици
кратке приче. Објавио је десет
књига, међу којима и „Сјајан наслов
за пантомиму“ (1997), „Антологија
најбољих наслова“ (2000, 2013),
„Казимир и други наслови“ (2003),
„Кроз пустињу и прашину“ (2005, 2008),
„Куварове клетве и друге гадости“
(2006, 2014), „Испод црте“ (2010).
Приредио је пет антологија, панорама
и избора кратких прича: панораму
савремене српске приче „Прича за
крај века“ (2000), тематску антологију
савремене српске приче о старости
„Старост“ (са Давидом Албахаријем,
2012), колекцију прича седам писаца
из шест земаља југоисточне Европе

ВРШАЧКА КУЛА

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ РОМАН СРЂАНА В. ТЕШИНА

„ГОРИ, ГОРИ, ГОРИ“
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„Кућа на Равном Брегу“ (са Гојком
Божовићем, 2013), тематску антологију
савремене српске приче за одбрану и
последње дане књижевности „Бункер“
(2013) и тематску антологију прича
писаца из земаља југоисточне Европе
о медијима „Четвртасто место“ (2014),
„Приче са Марса“ (2015). Добитник
је књижевне стипендије „Борислав
Пекић“ за 2004. Годину за роман
„Куварове клетве и друге гадости“.
Добитник је награде Друштва

књижевника Војводине за књигу
године, за збирку приповедака „Испод
црте“ (2011). Заступљен је у домаћим и
иностраним антологијама и изборима
из српске савремене књижевности.
Проза му је превођена на француски,
енглески, немачки, пољски, чешки,
македонски, мађарски, албански и
словеначки језик. Члан је Српског ПЕН
центра.
Т.С.

ОДРЖАНО ВЕЧЕ АФОРИЗАМА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ДВОСТРАНИ АФОРИЗМИ“

У понедељак је у „Салону код Порте“ одржано вече афоризама
под називом „Двострани афоризми“. Гости вечери били су
афористичари Милан Р. Симић и Александар Чотрић, а уводничар
Емилија Плавић.
- Неколико пута сам био на књижевним вечерима у Вршцу
и увек се врло радо враћам у овај град који има тако богату
и значајну прошлост везану за културу, уметност, а посебно
књижевност. Мање је познато да је наш први комедиограф Јован
Стерија Поповић, поред осталог иза себе оставио и неколико
десетина афоризама. Може се рећи да је он у српском корпусу
био други афористичар, у историјском следу, после Михаила
Максимовића – рекао је Александар Чотрић, додавши да је српска
традиција афоризама веома дуга и богата.
- Интересантно је да је српска краљица Наталија Обреновић
писала афоризме и објавила књигу под називом „Афоризми“ 1897.
Године у Београду. Сматра се првом афористичарком не само
међу Србина, него уопште у Европи – истакао је Чотрић.
- Афоризам не само да користи језик, његове могућности и
игре речи, него се великом површином ослања и на историју,
уметност, књижевност, уопште на целу културу у којој послује. Зато
ће многи афоризми остати непреводиви или нејасни странцу који
нису одрасли у одређеној култури – рекао је Милан Р.Симић.
Милан Р.Симић пише прозу, драме, филозофеме, афоризме,
критику и есеје. Превођен је на македонски, немачки, енглески,
руски, словачки и словеначки језик. Аутор је романа: „Порицање
стварности“, „Оде ми да полудим“, „Бели свет коначно“; збирки
прича: „Недовршена прича“, „Приручник за будуће мучитеље и
убице“; збирки огледа: „Али нећемо више о томе“, „Али хоћемо
управо о томе“, „А то тонуће у простору“, „Есеји да ти блаже
горчину“, „Дневник читаоца“; збирки филозофема „Приручник
за побуну верујућих“, „Аристотел по други пут међу Србима“ и
збирки афоризама „Чизма режим чува“, „Гласаћемо се још“, „Ено
секире, камо га кум?“, „Зовите ме Аристотел“. Написао је две радио
драме: „Расвануће“ и „Сневач од сламе“, Добитник је награда
„Стеван Сремац“, „Милутин Ускоковић“, „Јован Скерлић“, Прве
награде „Чивијада 2016“, Прве награде Радио Београда за драмску
минијатуру, Повеље „Карађорђевић“, Повеље Општне Велика
Плана. За есеј „А то тонуће у простору“ добитник је Друге награде
на конкурсу „Улазница 2011“. Афоризмима и причама заступљен је
у више антологија код нас и у свету.
Александар Чотрић рођен од 1984. године објављује афоризме
и приче у новинама и часописима. Објавио је књиге афоризама
„Даћемо ми вама демократију”, „Пета колона”, „Недозвољене
мисли”, „Кратки резови”, „Гола истина”, „Померање памети” и „Тешке
мисли“ (сатиричниафоризми); „Играње главом” (афоризми о

спорту); „Својеглава књига”, „Дечја посла”, „О љубави с љубављу”
и „Књига против брига“ (афоризми за децу); „Добре вибрације”
(афоризми о женама и мушкарцима); књиге сатиричних прича
„Обележене приче”, „Приче пред буђење”, „Причињавање” и
„Друге приче” и књигу прича за децу „Озбиљно смешна књига”.
Чотрићеви афоризми заступљени су у читанкама за основну
школу. Књиге афоризама и прича објављене су му у Румунији,
Македонији, Словенији, Пољској, Мађарској и Бугарској.
Приредио је антологију српског афоризма за децу „Раздељак”,
зборника форизама о спорту „Дриблинг духа”, Антологију
савременог стваралаштва за децу српских писаца у расејању,
зборник српског хумора и сатире у региону и дијаспори „Смех
није грех“ и Антологију савременог руског афоризма „Велико
у малом“. Александар Чотрић добитник је, између осталог, и
признања: „Златна кацига”, „Радоје Домановић”, „Владимир
Булатовић Виб”, „Јован Хаџи-Костић“, „Драгиша Кашиковић”,
„Стеван Сремац”, „Ђорђе Фишер”, „Златна значка”, „Златни беочуг”,
„Витезово пролеће” и „Доситејево перо”. Лауреат је и књижевних
признања у Бугарској, Румунији, Македонији, Црној Гори, БиХ и
Либану. Приче и афоризми Александра Чотрића превођени су на
више од двадесет језика.

Т.С.

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

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

Стара легенда каже, да је лоза у Вршцу израсла из
штапа Светог Саве, који је овамо донео његов ученик
Арсеније Богдановић, градитељ банатског манастира,
манастира Месића.
А зна се да је лоза овде гајена и давно пре тога, још у
она времена када су овим крајевима владали Римљани,
иако су и пре њих варварски народи по падинама
Вршачких планина гајили лозу, за коју нажалост не знамо
ни какво је грожђе рађало и какво је то вино било.
Виноградарство је сасвим сигурно судбина овог
краја и људи који овде живе. О томе, уосталом, говори
и чувени Триптихон Паје Јовановића, који је својеврсно
пророчанство највећег вршачког сликара свих времена.
За овај број Вршчаке куле отворили смо албум
старих вршачких виноградара, и захваљујући Друштву
љубитеља старина “Феликс Милекер” и господину
Тамашу Фодору, имамо прилику да видимо са каквом
страшћу и љубављу су Вршчнаи служили своје винограде
и правили чувено вршачко вино.
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22. септембар 2017. Зрењанин

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

LITERA ROMÂNĂ

DEZVELIREA PLĂCII COMEMORATIVE,DECERNAREA DISTINCŢIILOR PERSOANELOR ŞI INSTITUŢIILOR

LA TORAC,CEA DE-A IV MANIFESTARE GASTRONOMICĂ

» Sâmbătă şi duminică 9-10 septembrie a.c. la Torac a fost marcat jubileul de 250 de ani de la colonizarea

„Secretele din
bucătăria bunicii” M

Jubileul de 250 de ani de la
colonizarea satului Torac

satului. Asociaţiile şi instituţiile din Torac printr-o serie de evenimente organizate au marcat 250 de ani
de la colonizarea satului, cu români dislocaţi din Serdin-Ardeal şi Săcălaz-Banat, în îndepărtatul an 1767.

U

n moment al marcării
acestui everiment a fost
și dezvelirea plăcii comemorative amplasată pe zidul Căminului Cultural, în amintirea și
cinstirea actului așezării strămoșilor veniți din Săcălaz - Banat
și Serdin - Ardeal pe aceste meleaguri și punerii pietrei de temelie a celor două sate (Toracu
Mare și Toracu Mic 1765-1767) înfrățite astăzi, (din 1947 purtând
numele Begeiți, astăzi Torac).
- Aceste aniversări ne amintesc de faptul cât suntem de bogați, deoarece trăim unii cu alții,
am învățat să respectăm diferite obiceiuri, cultură cea ce ne-a
îmbogățit, a spus Mitar Vučurević, primarul Comunei Žitište
la dezvelirea plăci memoriale în
centrul satului.
Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Danijel Petrovici și-a exprimat recunoștința față de toți cei
care reprezintă și păstreză tradițiile și obiceiurile generațiilor viitoare, precum și imaginea localități.
Participanții s-au adresat și
Ionuț Alexandru Pătru în fața
Ambasadei Române la Belgrad,
Ilie Todașcă, primarul municipiului Săcălaz, precum și Dejan
Cosic, președintele Comunități
Locale Torac. Placa a fost sfințită de un sobor de preoți din care
au făcut parte; Părintele Cristian
Popi de la parohia Toracu Mare,
părintele Emanuil Mojic de la
parohia Toracu Mic.
Festivitatea centrală, la care
pe lângă programul cultural-ar-

tistic al gazdelor și oaspeţilor a
avut loc și decernarea distincţiilor persoanelor merituase și a instituţiilor, s-a desfășurat în sala
mare a Căminului Cultural din
Torac. La începutul acestei festivități a marcării jubileului sa vizionat filmul documentar „Aici
să fi, Torac” al autorilor Georgeta
Secoșan, redactor responsabil al
programului în limba română a
Postului de Televiziune a Voivodinei și Iulian Ursulescu, regizor,
care a fost o introducere despre
localitatea de pe Bega.
Diplome pentru merite deosebite și contribuție la promovarea satului tuturor instituțiilor și organizațiilor active, precum și persoanelor fizice au fost
înmănate de Ionel Cipu, in numele Comunități locale.Plachete au primit: învățătorul Ionel
Negru, Lucian Stefan Petovici,
Danijel Petrović, precum și Costa Roșu pentru marile merite în
păstrarea și dezvoltarea satului a
culturii și a spiritualității. Titlul
de cetățean de onoare au primit

Sorin Frunzăverde (politician),
Doamnei Elena Cârsta și domnului Costa Moată din Reșița, învăţători din Resita România), Titlul de Cetățean de Onoare al Toracului revine și domnilor Ghiță
Brejușcă și Ștefan Tomoiagă din
Săcălaz, autorilor monografiei
Săcălazului. Domnului Ilie Todașcă, primarul Comunei Săcălaz. Titlul de Cetățean de Onoare îi revine și părintelui protopop
Petru Drăghicescu din Timișoara, România Cetățean de Onoare
este și Domnul prof. Ioan Cipu
din Făget, România.
Scenografia creată de Sebastian Checi, care a realizat grafic
un panoou cu ulmul de la Boldur, cele două biserici ortodoxe române și podul peste Bega.
Moderatoarea manifestări Teodora Smolian.
Programul a început sâmbătă
cu activități sportive, competiție
la fotbal a echipelor din Săcalaz
România, Sărcia și echipa gazdă.
În orele de după masa sa vizitat
Centrul de promovare a energiei verzi „Geros”, deschis în cadrul
proiectului transfrontalier „Parteneriat pentru promovarea energiei verzi în mediul rural de granița română-sârbă regiune GEROS”, cu Municipalitatea Žitište implementat cu parteneri din
România. O seară de romanțe și
cântece populare a avut loc la Casa Bănățeană în fața bisericuței de
lemn în cadrul complexului. Solistele vocale Ana Popi, Cristina
Gheța, Gabriela Petovici, din Torac Andreea Șoșdean din Uzdin,
Alexandra Rankovici din Nico-

linți și Firuța Cina din Ovcea au
fost acompaniate de Roman Bugar la vioară și Doru Todor Ursu
la pian având și câteva puncte instrumentale precum Rapsodia lui
George Enescu. Concertul formației „Absolutely Romantic” a avut
loc în orele serii pe scena de vară
a Căminului Cultural.
Manifestarea „Secretele bucătăriei bunicii”, organizată de
Asociația Femeilor „Banaćanke –
Bănățenele Torac”, a deschis cea
de-a două zi și a reunit 14 de asociații din Vojvodina și oaspeți din
Dumbravița, România. În curtea
școlii „George Coșbuc” sa prezentat programul cultural pentru copii realizat pe tema 250 de
ani de la colonizare pus în scenă
de Asociația pentru copii „Copii
Toracului”. După aceea, vizitatorii puteau vedea expoziția „Viața
satelor noastre” al pictorului academicean Viorel Flora, la complexul muzeal al Casei Bănățene. În incinta școli a avut loc și
o masă rotundă cu tema „250 de
ani de colonizare a satelor”, unde a prezentat cartea „Torac II „,
cu fotografii din viață al localități
realizată de Institului de Cultură al Românilor din Voivodina.
Manifestarea jubiliară a fost
susținută financiar de Municipalitatea Žitište, Consiliul Național
al Minorității Naționale Române
și mulți sponzori. O parte a programului este sprijinit prin proiectul „întreținere a celor patru
domenii ale tradițiilor și obiceiurilor noastre”, finanțat de Interreg
- IPA CBC România - Serbia.

anifestrea , „Secretele
din bucătăria bunicii”,
organizată deja tradițional
de Asociația Femeilor „BANAĆANKE – BĂNĂȚENELE,
Torac” a avut loc pe 10 septembrie în curtea școli „George
Coșbuc” din Torac. Gazdele a
reunenit 14 asociații atât din
municipiul Jitiște și Voivodina, precum și ospeții din localitatea Dumbrăvița România. În numele organizatorilor celor prezenți sau adresat,
Slagiana Chitarescu, președinta Asociației Bănățenele,
apoi Svetlana Marković din
cadrul Comitetului de organizare mulțumind asociațiilor pentru participare. Celor
prezenți sa adresat Cipu Ionel
în numele Comunități locale
precum și Jelena Travar Miljevici de la Comuna Jitiște care
a menționat:
– „ Acesta a fost unul din
evenimente , care a fost prevăzut și în cadrul proiectului „Menținerea celor patru
domenii legate de tradiție și
obiceiuri”, finanțat din partea colaborării transfrontaliere interregionale IPA România – Serbia, care se realizează prin parteneriat între
Comuna Dumbrăvița (România), partener de bază și Comuna Jitiște.
Cinstea de-a inugura manifestarea a fost oferită lui Mira Novaković , președinta Organizației Turistice Jitiște.
În cadrul părții competitive lucrările în concurență,
la trei categori a fost creearea unui spațui expozițional

cât mai frumos, cea mai bună prăjitură sărată sau dulce, după receta veche a bunicilor. Juriul în componența:
prof. Virginia Petrovici, ing.
Viorica Baloș și dr. Filip Baloș
a avut o sarcină dificilă, deoarece nu este ușor de a decide
cu privire la primul printre
cele mai buni. Juriul a decis
următoarele premii: În categoria „Expoziție” cele mai bune lucrări realizate manual
au fost prezentate de Asociația pensionarilor din Torac
care au primit locul I, Asociația femeilor”Vredne ruke
Banata-Mâini harnice Bănățene „ din Vladimirovaț, locul II, iar locul III a revenit
„Vredne ruke „ din Srpski Itebej. Pentru specialități sărate
locul III a revenit Asociației
femeilor „Boboacele” din Banatsko Novo Selo-Satu Nou,
locul II Asociației femeiilor
„Mladost” din Čestereg, iar
locul I Asociației „Vidovdan”
Banatsko Karađorđevo. La categoria prăjituri dulci locul III
a revenit Asociației „Boboacele”, locul II Asociației Comunități locale Orlovat, iar
locul I oaspeților din România-Dumbrăvița. În carul everimentuluis-au prezentat asociațiile de femei din Česterg,
Orlovat, Krajišnik, Banatski
Dvor, Melenci. Manifestrea a
fost sprijinită de către Secretariatul Provincial pentru Economie și turism,pentru agricultură, silvicultură și Gospodărire a Apelor și al Educație, a Comunei Jitiște dar și
M.V.
a sponzorilor.

M.V.

LA IANCAID S-A SĂRBĂTORIT, RUGA SATULUI ŞI AU AVUT LOC MAI MULTE MANIFESTĂRI, PRECUM ŞI SPECTACOLUL CULTURAL ARTISTIC „BALUL IANCĂIZĂNILOR”

Jubileul de 270 de ani de la venirea iancăizenilor pe aceste meleaguri
D
uminică, 3 septembrie, la
Iancaid s-a sărbătorit, ruga
satului și au avut loc mai multe
manifestări, ocazie cu care s-au
marcat 270 de ani de la venirea
iancaizenilor pe aceste meleaguri. S-a sărbătorit ruga satului
și totodată a avut loc manifestare – Balul Ardelenilor.
Organizatorii manifestării
au oferit participanțiilor, consătenilor și vizitatoriilor o paletă
de everimente precum și spectacolul cultural artistic, „Balul
Iancăizenilor”. Tradiționala sărbătoare religioasă a avut loc în
perioada 1 -3 septembrie. Primul everiment a fost concursul traditional culinar de preparare a ciorbei de peștela la

care au participat 22 de ceaune iar cea mai gustoasă ciorbă
a fost desemnată a bucătarilor
din Stajićevo.
La Căminul Cultural au avut
loc mai multe everimente culturale expoziții prezentări de carte
organizate de I.C.R.V. care a început cu lansarea de carte a publicistului și scriitorului Florin
Ursulescu, apoi au fost prezentate monografiile „Iankov MostIancaid –trecut și prezent” și
„Biserica Ortodoxă Română din
Iancaid” cartea „Iancaid satul și
oamenii” autorului Florin Ursulescu. Au fost vernisate expoziţiile de fotografii și artizanat,
la care s-au prezentat asociaţii
de femei „Bunicuțele” di Uzdin,

„Bănățenele” din Torac „Etno
Art” din Ovcea „Lumina” din
Iancaid, precum și prof Emilian
Madora din Timișoara.
În orele după amiezii, duminică la B.O.R., s-a sfinţit și tă-

iat colacul, noul naș preluând
nășia. În orele serii, manifestarea centrală, Balul Ardelenilor, a atras mulţi oameni, atât
participanţi în program, cât și
spectatori. Gazdele programu-

lui cultural-artistic sau prezentat cu copii, montajul folcloric,
„Pețala” și cu formația de dansuri seniori. Pe scena Căminului cultural s-au prezentat: grupul –vocal de la Centrul de Artă Populară din Nicolinț, orchestra și grupul vocal mixt din
Ovcea, orchestra și formația de
dansuri populare al S.C.A. „Veselia” din Glogoni. În continuare sau prezentat formația de
copii din Mihajlovo, orchestra
al A.A.C.R. „Vichentie Petrovici
Bocăluț” și solistele vocale Ana
Maria Damian, Cristina Gheța,
Gabriela Petrovici din Torac,
S.C.” Pionir” din Zrenianin precum și „Păstrătorii tradiției” din
Pecica, România. Programul a

fost moderat de Rodica Ursulescu-Miličić. Diplome de recunoștință pentru contribuția la
realizarea manifestări Igor Vorgić, președintela S.C.A. „Lumina” a înmânat Consiliului Comunități, Locale, lui Florin Ursulescu, Todor Ursu , Asociației „Cotărița cu mirazuri” și Rodicăi Ursulescu-Miličić. În cadrul programului, momentele
umoristice au fost rezervate cunoscutului nostru umorist, Ionel Lazăr din Ovcea.
Gazdele s-au arătat ca buni
organizatori, deși vremea le-a
stricat planurile, având în vedere că manifestarea trebuia să
se desfășoare pe scena de vară.
M.V.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском
насељу изграђена на плацу од 350
квадрата, централно грејање, пвц
столарија, комплет инфраструктура.Тел:
060/6607-901
Двособан стан на продају, 65
квадрата, Омладински трг 12, прекопута
Миленијума, цена по договору.Тел:
013/836-023
На продају кућа на Маргитском
насељу новије градње, на парцели од
350 квадрата. Пвц столарија, сређена,
могућност замене за стан уз доплату.Тел:
060/6607-901, 060/3256-070
Продајем кућу у Павлишу, стара
градња.Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа, гаража,
плац 720 квадрата, воћњак, виноград,
може и замена за двособан стан у
ужем центру Вршца уз доплату. Врата
балконска, дупло стакло, Словенијалес,
нова.Тел: 064/280-5862, 013/837-631
Продајем новију спратну кућу са
двориштем и баштом у Панонској улици
у Вршцу бр. 62. Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са велиим
плацем на Широком билу – екстра
повољноТел: 060/022-9643
Продајем двособан стан у згради

67 m2 или мењам за мањи. Цена по
договору. Тел. 063/723-76-55.
Продајем новију кућу 200
m2 комплетно опремљену, парно
грејање, демит фасада, укњижена.
Може замена за мању уз доплату.
Тел. 063/ 89-09-896.
Продајем кућу у Пaвлишу
стара градња. Тел. 062/82-68-613.
Повољно продајем укњижену
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у
центру града без посредника,
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/7579-722.
Продајем кућу у Вршцу на
Маргитском насељу, комплет
сређена, ПВЦ столарија, могућност
заменеза стан са доплатом. Тел. 06066-07-901.
Продајем једнособан стан 36
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007
Продајем двособан стан 54 m²,
Трг Константина Спајића 6/12. Тел.
060/078-00-99 и 060/36-80-122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици Лепе
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по
договору. Тел. 065/836-0255.
Кућа, спратна, нова, за продају,
плац са кућом 700 m², гаража,
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и
064/280-58-62.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
m2, гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

Продајем кућу у Улици Југ
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000

евра. За детаљније информације
звати после 14 часова на телефон
063 305 532 или упитати у Југ
Богдана 51.
Продајем кућу у Вршцу од
81 м2, на великом плацу, плус нус
просторије, летња кухиња. Тел.
064/151-39-19.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел.
064/598 - 3898
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
Продајем кућу на лепом месту
код „Виле брег“. Тел. 831-579.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел. 013/837-

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
(“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС
“ВРШАЦ 2ЛТЕ’’ – ПА06/ПАУ06/ПАЛ06 ВРШАЦ
‘’Телеком Србија’’ АД., Извршна јединица Панчево из Панчева, Светог Саве 11. поднела
је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове, Захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција
локације РБС “Вршац 2ЛТЕ’’ – ПА06/ПАУ06/ПАЛ06 Вршац, на к.п. 8699/1 К.О. Вршац, у Ул.
2.октобра бр. 94. у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у
згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 02. октобра до
11.октобра 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може
доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног
пројекта на животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења
донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на
животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2. октобра83.
Тел. 281.24-042 и 064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем кућу у Железничкој,
сређена са двориштем и баштом.
Тел. 060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
Продајем кућу у Гундулићевој
23 код Војничког трга. Кућа има пет
соба, купатило, кухињу и двориште
са нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу. Цена
повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина плаца 830 м2. Тел. 064/51069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује 5
соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33. Тел.
069/642-661.
Два стана на продају, Феликса
Милекера 20/1 и 20/2.Тел. 063/8629749
На продају кућа у центру града,
реновирана, одмах усељива, у Змај
Јовиној 25. 170 квадратних метара
плис подрум плус помоћни објекти
на 4,7 ари плаца.Тел. 060/0302-111
Продајем стан у улици Светог
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел:
062/883-7304
Продајем кућу у улици Цара
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304
На продају плац од 10,8 ари у
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а.
Тел. 060/03-02-111.
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.
Кућа на продају у Другог
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.
Издајем намештен стан
комплетно опремљен, једнособан,
усељив одмах. Тел. 837-513 и
063/877-99-85.
Продајем башту 20 ари и 74
м², налази се на источном излазу из
Вршца. Тел. 013/805-350 и 065/88053-50.
Продајем виноград на путу
за Мало Средиште, 500 м од
раскрснице за Средиште и бурад за
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.
Продајем трособан стау од
75 м² у центру Новог Сада, код
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.
Кућа за продају у Војводе
Книћанина 24, плац 8 ари са
комплетном
инфраструктуром.
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.
Продајем викендицу на уласку
у Јабланку, воћњак, виноград,
градска вода, телефон, базен за

кишницу, легализовано, поред
асфалтног пута погодно за пчеларе.
Тел. 013/830-716.
Продајем стан од 110 м² на
два нивоа на Војничком тргу,
комбиновни петокрилни орман са
4 фијоке, тросед на развлачење, тв
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан.
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.
Продајем гарсоњеру 35 м² у
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-5785.
Продајем кућу испод „Виле
брег“, приземље плус два спрата,
струја, вода, плин, канализација,
плац 5 ари, укњижена или мењам
за одговарајућу некретнину у
Београду или Новом Саду. Тел.
064/038-37-57.
Два ексклузивна дуплекс
двоипособна стана у Вршцу, 67м2
и 76м2 за издавање или продају.
Потпуно нови, некоришћени. Строги
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено
опремљени, други спрат, етажно
грејање, клима, телефон. Контакт
063 68 40 40. Продајем кућу у
Гудурици, Отона Жупанчића 34,
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/
217-68-26.
Продајем два дела куће у
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и
063/83-64-330.
Воћњак са викендицом у
Думбрави на продају. Површина
13 ара а викендица од 40 квадрата
плус поткровље. Има вода и струја.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем гарсоњеру у центру
Вршца. Тел. 060/740-12-10.
Продајем спратну кућу са
гаражом са плацем 700 м². Тел. 831631 и 064//285-862.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем гарсоњеру у Панчеву,
намештену, центар, за једну особу
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.
Издајем намештену гарсоњеру
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
Локал за издавање 22 m2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло

Izdajemo sobe sa kupatilom, zasebnim
ulazom i centralnim grejanjem
u Maloj Americi kod
Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Tel: 023/261-431
064/388-92-35

повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у строгом
центру. Тел. 060/335-11-72.
Локал за издавање у улици
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел:
063/894-9163
Кућа са двориштем за
издавање од 01. марта 2017.
(ненамештена), 3 собе, предсобље,
трпезарија - ниша и купатило,
стара градња, све адаптирано.Тел:
064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
Издајем двособан стан код
пољопривредне школе. Цена 100
евра.Тел: 062/80-89-153
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру. Слободна од 10. априла,
комуналије одвојене, центар града.
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995,
013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период. Тел.
060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на спрату,
нова градња, посебан улаз, одвојен
плин и струја, има кабловску и
интернет. Тел. 063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел. 064/5152-245.
Издајем једнособан конфоран
стан. Тел. 063/767-55-79.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.
Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици
Феликса Милекера 20/1.
Тел. 063/8629-749
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и клима.
Информаије на тел. 062/15-76-553 у
времену од 17 – 21 часа.
Издајем ненамештен (по
договору полунамештен) двособан
стан 65 квадрата у кући у улици
Јанка Халабуре, изнад Миленијума.
Приземље, посебан улаз, централно
грејање (одвојен плински котао),
одвојена струја и комуналије,
телефон, клима, интернет. Одмах
усељиво. 065 3347 305
Издајем једнособан намештен
стан у улици Југ Богдана 18.
Повољно.Тел: 064/186-5244
Издајем
студенткињама
једнособан стан у згради на 1.
спрату код Педагошке академије,
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.
Издајем празну кућу (двособан
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255504.
Издајем двособан намештен
стан у Новом Саду код социјалног.
Тел. 064/707-53-30.
Издајем празну кућу у ул. Цара
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.
Кућа спратна, гаража, воћњак.
Саксијске палме старе 10 година,
алоја вера. Тел. 013/837-631.
Издајем једнособан намештен
стан ученицама или самицама. Тел.
013/ 834- 975.
Издајем кућу у ул. Жарка
Зрењанина 34, преко пута Суда.
Тел. 063/106-70-74.
Издајем
намештени
засебни стан у кући, први спрат,
двособан, засебан улаз, Борачка
улица, одвојени гас, струја,
канализација. Тел. 064/038-3757.
Ексклузивни локал у
строгом центру Вршца, 97м2, на
првом спрату изнад Рајфајзен
банке, Дворска 3. Нов, подно
грејање, гранитна керамика,
армстронг плоче, клима,
телефони. Идеалан за агенције,
бирое, ординације. Контакт 063
68 40 40.
Издајем
дворишну
гарсоњеру за ђаке и студенте у
Вршцу. Тел. 060/74-012-10.
Издајем стан у Хемограду,
50 м², комплетно намештен.
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Слободан од 1. октобра. Цена 100€
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем дворишну гарсоњеру
са
посебним
комуналијама
и издајем собу за ученице са
употребом кухиње и купатила. Тел.
064/296-02-85 и 834-065.

РАЗНО

Продајем шиваћу машину “Багат”
(половна), врло повољно.Тел: 2891-209
На продају замрзивач сандучар
“Ободин” 300 литара, сасвим
исправанТел: 013/ 2820-059, 069/3770073
Поштена и вредна жена служила би
и неговала старију особу и радила кућне
послове. Тел. 064/33-926-33.
На продају два хектара земље, у
Великом Средишту, у близини карауле и
телевизор „Самсунг“. Тел. 065/88-37-420.
За продају машине за прање
веша „Горење“, „Беко“, „Индесит“
све у исправном стању. Комбинован
електрични шпорет „Кончар“ исправан.
Тел. 064/42-90614.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и ПВЦ преграде (делимично
застакљене) висине 2,60 ширине 3,50 м.
И две фотеље. Тел. 064/33-926-33.
Купујем једногодишње морке
(женске) из околине Вршца. Тел.
063/482-418 и 013/21-01-623.
Продајем сејалицу за жито. Тел. 845037.
Дајем часова математике ђацима
свих узраста и свих нивоа знања. Веома
повољно. Тел. 064/170-57-34.
Поклањам мачиће. Тел. 064-33-92633.
Продајем струг за обраду метала,
плуг за мотокултиватор. Тел 064/15139-19.
Помагала бих у кућним пословима.
Тел 063/159-14-48.
За продаjу машина за прање
веша(три комада) у потпуно исправном
стању, старости од 5 до 22 године. Цена
повољна, може замена уз доплату. Тел.
064/429-06-14.
Продајем нова инвалидска колица,
апарат на струју за циркулацију, мањи
тепих, фрижидер мањи, комбиновани
шпорет. Тел. 061/60-49-646.
Продајем повољно ПВЦ улазна
врата и припадајуће ПВЦ преграде
(делимично застаклене) у деловима,
ширине око 3,50 м, висине 2,60 м. Тел.
064/33-926-33.
Продајем руске канте од меда
могу да служе и за млеко, анласере за
тракторе и комбајне, калеме и опрему
за аутоелектричаре, Бела Цркава,
Масарикова 27. Тел. 852-209.
Продајем половна , исправна,
балконска врата (80х225 цм
„Словенијалес“). Очувана, са дуплим
термо стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован исправан прозор
(80х140 цм „Словенијалес“), очуван са
дуплим термо стаклом и пластичним
ролом. Цена 40 евра. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина „Унион“,
руска , нова, само глава, очувана. Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први
власник, само ицима са дозволом. Цена
100 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем
полован
очуван
пиштољЦЗ-99, дуга деветка, први
власник, само лицима са дозволом.

Цена 200 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло дно
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер –
дефлектор за кров аутомобила за
лакшу вучу ауто приколице и мању
потрошњу горива. Цена 30 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку ауто
куку (немачку) од аудиа 100, са
електро инсталацијом. Тел. 064/
123-17-56.
Продајем два половна, очувана
лимена поклопца мотора „бубрега“
и предњи лимени блатобран од
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима,
добро очувана. Повољно. Тел:
064/598-3898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
Продајем празну бутан боцу од
10 кг. Исправна. Тел. 063/482-418 и
2101-623.
Плински бојлери половни
и исправни више комада са
гаранцијом а може и уградња.
Једна година гаранције. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Цигла половна за продају, мали
и велики формат. Тел. 064/197-9069.
Продајем шиваћу машину
Ружа штеп – кофер и плинску алфа
пећ. Тел. 013/839-680 и 060-0839680.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно! Тел.
064/170-57-34.
Продајем стилски сто и столице,
диван (отоман), шифоњер,
комбиновани шпорет, кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел.
063/266-096.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-0998.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.

Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел.
063/70-85-735.
Помагала би старијој особи.
Тел. 064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и
четири столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година
за дружење. Тел. 064/168-58-94.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно.
Тел. 064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара,
лисичје крзно, крзнену бунду,
патике кожне мушке бр.43 два
пара, фиксни телефон 3 ком.
исправна и кауч. Тел. 064/168-5894.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за
поврће. Тел. 060- 0- 833- 939.
Продајем пољопривредне
машине, корпа за свиње, вага
500кг, ауто приколицу. Тел.
013/2832-563.
На продају черупаљка за
пилиће са бојлером за грејање
и левковима за клање. Тел.
063/11-21-270.
Плинске бојлере, пећи,
решое и плинске шпорете
поправљам и сервисирам.
Гаранција годину дана. Тел.
063/482-418. и 2101-623.
Продајем
штенце
шарпланинце
врхунског
шампионског порекла, са
педигреом, 3 женке и једног
мужјака. Тел. 838-132.
Продајем машину за
сточну храну, капацитета од
100 кг. Мало коришћена, може
и замена за казан за печење
ракије. Тел. 061/697-54-41.
Помагала би у кућним
пословима. Тел. 063/159-1448.
Продајем
кревет
са

мадрацом за једну особу
Форма идеале 8000, очуван.
Кратку жуту бунду и три
фртаља браон. 40€. Тел.
064/131-91-28
Продајем
хармонику
марке „Carmen II“ са 80 басова
у одличном стању, мало
коришћена. Цена по договору.
Тел. 063/106-70-74.
Продајем
оштрачкукључарску радњу, више
машина. Повољно. Тел. 063/8564-330 и 013/ 835-738.
Продајем тучани радијатор
са 20 ребара, ширина 120цм
висуна 70 цм. Тел. 063/86-29749
Продајем три слике уље
на платну: „Бој на Косову“
85х70 цм, „ Гусар“ 70х55 цм и
мртва природа 80х60 цм. Тел.
063/8629-749.
Косим и крчим траву
тримером. Тел. 064/19-55-269.
На продају ручно рађен сто за
компјутер, канцеларију и погодан
за кућну употребу, са делом
за тастатуру на извлачење. У
одличном стању, као нов, повољно.
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.
Продајем велики вијетнамски
тепих 3,5х2,5м, већи дечији пони
бицикл, бели. Тел. 013/806-527.
На
продају
калолифер
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са
термостатом, мало коришћен. Цена
90 €. Тел. 065/33-55-343.
На продају половна 70-турбо
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/3355-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
Помагала бих у кућним
пословима. Звати од 17 до 20
часова. Тел. 013/805-385.
Продајем бетонске цеви за
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у

Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Продајем решо (плин/бутан)
три горионика, мало коришћен. Тел.
064/186-52-44.
На продају трпезаријска
витрина , кауч очуван, двосед,
два јоги душека мало коришћена,
балконска врата словенијалес са
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и
064/280-58-62.
Продајем машине од оштрачкокључарске радње. Повољно. Тел.
835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА
80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и
бицикл „Caprioli“ брдски 21 брзина.
Тел. 062/880-51-33.
Продајем комбиновани шпорет
(струја-плин) „Горење“. Повољно.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем француски лежај са
мадрацем 7.500, кревет Форма
идеале са мадрацем за једну особу
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42,
браон. Тел. 064/131-91-28.
Продајем
брзомонтирајуће
металне реамовске скеле. Тел.
061/31-10-734
Продајем швапску циглу велики
формат са ознаком. Тел. 061/31-10734.
Продајем кухињске елементе,
дрво-иверица, доњи и висећи.
Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем очуван креветац и
бијну шаренолисну шефлеру висине
око 1,5 м. Тел. 832-867.
Продајем повољно зидну
плинску грејалицу, плинску пећ
Темпо 4, плински бојлер, сто за
дневну собу(дрвени), гаражна
врата, дечији бицикл, тврда
носиљка за бебу, музичка љуљашка
за бебу (до 6 месеци) на батерије,
седиште за кола за бебу (до 6
месеци). Тел. 063/356-776.
Продајем палме старе 10
година, луковице лала, алоја веру

и лијандере. Тел. 831-631 и 064//285862.
Продајем емајлиране канте од
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и
064/ 28-58-62.

АУTОМОБИЛИ,
МОТО-ЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“.
Повољно. Тел. 28-32-536.
На продају ауто Мазда 626,
1500 кубика, 1997 годиште, цена
650 евра.Тел: 2891-209
На продају Југо 55. Тел:
063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у
одличном стању. Тел. 013/806-940
и 064/413-86-57.
Продајем мотокултиватор
Мио стандард, мотор брикс 2 кс са
2 брзине. Генерално сређен. Тел.
060/03-30-746.
Продајем све у деловима:
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5,
„заставу“ 101, „југо флориду“,
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-986.
Продајем „југо“ЕФИ, 2004. год.
Тел. 062/880-51-27.
Продајем кадет1.3, 1984.г.
урађена генералка на мотору. Тел.
013/839-680 и 060-0839-680.
Продајем мопед орионгизмо електроник 49 цм3 у
возном стању трајно регистрован,
потребна замена карика! Цена
100€. Тел. 064/163-01-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
Фијат Палио 1.6, караван,
1999. г., бензин-гас, регистрован
до 13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

Пре 20 година умро је протојереј вршачки

Маринко Ђуричин - Поп Маринко
С безграничном љубављу мислимо на тебе.
Ћерке - Рада и Нада, унуци - Радан и Милош, са породицама
Сећање

ПЕТРА

на драге родитеље

ПЕЦИКОЗА

СТОЈАН

1933-2004.
1940-1999.
Време пролази, а сећање на вашу бескрајну љубав и доброту
којом сте нас несебично даривали, живи у нама.
Снежана и Златко са породицама
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„АВИЈАТИЧАРЕВА ЖЕНА“ МЕЛАНИ БЕНЏАМИН

ПРИЧА О ЖИВОТУ
НАЈНЕОБИЧНИЈЕГ
АМЕРИЧКОГ ПАРА

Мелани Бенџамин нас у роману „Авијатичарева жена“
ставља у сам вртлог необичног живота Ен Линдберг и њеног
славног мужа Чарлса Линдберга, америчког пилота који је
први сам прелетео Атлантик.
Ен Мороу је стидљива девојка која завршава колеџ и гаји
наде да ће постати књижевница. У зиму 1927. године одлази
у Мексико да са породицом проведе божићне празнике.
Ту упознаје пуковника Чарлса Линдберга који тек овенчан
славом након свог чувеног лета преко Атлантика, ужива у
великој пажњи високих друштвених кругова. Фасцинирана
његовом личношћу и славом, Ен је сигурна да је чувени
авијатичар није ни приметио. Али, вара се. Чарлс у њој
препознаје авантуристички дух и сродну душу, и њен свет
почиње вртоглаво да се мења.
Млади пар ће се убрзо венчати, а Ен постати први
амерички женски пилот једрилица. Упркос овом и бројним
другим њеним достигнућима, јавност и пријатељи ипак
је доживљавају углавном само као авијатичареву жену.
Живот из бајке за којим је чезнула доноси јој само патњу
и тугу. Коначно, признаје себи потребу да буде вољена и
жељу да буде независна. То признање омогућиће јој да
пригрли живот пун
нових могућности,
п р о м е н а ,
неизвесности и наду
да ће можда поново
наћи срећу.
Љубитељи романа
„Париска жена“ и
„Кружење око Сунца“
уживаће у причи која
разоткрива
живот
најнеобичнијег
и
сасвим
изузетног
америчког
пара.
Књигу можете наћи
од 9. септембра у
свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима читалаца,
онлине
књижари
www.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

„КЊИГА ШАПАТА“ ВАРУЖАНА ВОЗГАНИЈАНА

ВРШАЧКА КУЛА

1919

„ПРЗНИЦА“ ЕН ТАЈЛЕР

РОМАН О ПРВОМ ПОНОВО ИСПРИЧАНА
ГЕНОЦИДУ У
„УКРОЋЕНА ГОРОПАД“
ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ

„Књига шапата“ је пети роман из едиције „Прометхеус“ и
садржи причу о прогону Јермена, први пут наглас испричану.
Повест о геноциду над Јерменима 1915, о бескрајним
колонама избеглица натераних у маршу смрти у сиријску
пустињу Деир ез Зор, о јерменским масонима у Румунији, о
оружју чувеног Генерала Дроа, најзад и о судбини Јермена који су
и у стаљинистичко време били приморани да емигрирају из своје
друге домовине – све ове и многе друге личне приче испуњавају
странице Возганијанове изванредне и узнемирујуће књиге.
Младотурци, стаљинисти, фашисти и Чаушеску оставили су
неизбрисиве трагове у душама и мислима јерменске мањине у
Румунији, а њихове болне трауме које трају до данас најбоље и
најупечатљивије осветљава писац који и сам припада несрећном
XX столећу.
„Оживљавајући трауматичну успомену на погром Јермена
почетком XX века, на њихово расељавање по Европи и Румунији,
Возганијан из зоне „шапата“ (јер се о томе није смело наглас
говорити) доноси једну болну и осетљиву тему, али на завидно
високом књижевном нивоу“, каже Паул Цернат.
„Почетком шездесетих један дечак слуша на јерменском
гробљу у Фошканију неколико Јермена док разговарају. Људи
се, да би причали
слободно, скривају у
костурници. Њихове
приче су невероватне и
истините у исто време.
Ово је почетак једног
изванредног романа
о првом геноциду
у XX веку, али и о
Јерменима у Румунији
и о Румунима под
комунизмом“, истиче
Стефан Агопијан.
„Књигу
шапата“
можете пронаћи у
свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима читалаца,
онлајн књижари www.
delfi.rs и сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

Поводом 400 година од смрти Вилијама Шекспира,
издавачка кућа Хогарт прес је осмислила пројекат „Хогарт
Шекспир“ у којем ће савремени писци поново испричати
Шекспирова дела. Добитница Пулицерове награде Ен
Тајлер доноси нам надахнуту, духовиту и неодољиву
савремену обраду једне од најомиљенијих Шекспирових
комедија. „Прзница“ је трећа књига у едицији,
интерпретација Шекспирове „Укроћене горопади“.
Од среде, 6. септембра роман „Прзница“ Ен Тајлер
можете пронаћи у свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари www.delfi.rs и на
сајту www.laguna.rs.
Кејт Батиста има осећај да се заглавила. Како је дошла
до тога да управља домаћинством свог оца, научника и
особењака, и брине о уображеној, поприлично млађој
сестри Бани? Осим тога, на послу је увек у невољи – деца
с којом ради у предшколском је обожавају, али њихови
родитељи немају увек разумевања за њену непосредност
и необичне ставове.
Доктора Батисту море друге бриге. Након година
проведених у академској дивљини, он је на рубу открића.
Његово истраживање би могло да помогне милионима.
Постоји само један проблем: његовом генијалном младом
лабораторијском помоћнику Пјотру прети непосредна
опасност
од
депортације. А без
Пјотра, све ће бити
изгубљено.
Када
осмисли
нечувен план који
ће омогућити Пјотру
да остане у земљи,
доктор Батиста се
узда – као и обично
– у Кејтину помоћ.
Кејт је бесна као
рис: овога пута
он стварно тражи
превише. Али хоће
ли моћи да одоли
њиховој дирљиво
смешној кампањи и
да се предомисли?
Извор: Лагуна

20 ВРШАЧКА КУЛА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16, БРОЈ 224, 25.ОКТОБАР 1989.

РАДОМ И УЧЕЊЕМ ДО
УГЛЕДА

Веома је мало пољопривредника који се у овом крају одлучују
да поред ратарства и виноградарства, подижу и поврће. Један
од ретких произвођача (на велико) поврћа јесте 42- годишњи
земљорадник Миомир Јокић из Уљме. За свакодневно,
посредно присуство у многим вршачким домовима, преко
свог висококвалитетног поврћа, као и за врхунске резултате
у ратарству и активност у својој месној заједници и општини,
Миломир Јокић добио је Награду ослобођења Вршца.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (90)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIII ОДЕЉАК
1787.-1790.

Готово невероватно звучи прича Миомира Јокића о
банатском (његовом) начину производње парадајза, кромпира,
купуса, шаргарепе, зелена... Већ неколико година у породици
Јокић нема подизања расада, нема даноноћног заливања.
Наш саговорник све то објашњава врло једноставно.“Поврће
гајим директном сетвом у сувом ратарењу, уз велику примену
природних и вештачких ђубрива и наравно уз примену
врхунског сортимента“.
Сигурност која извире из сваке речи Миломира Јокића, ипак
има своју основу у традицији.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 16., БРОЈ 224, 25.ОКТОБАР 1989.

ДОЂИТЕ НА МАСКЕНБАЛ

У удружењу драмских уметника Вршца припрема за 17..
децембар такмичење ученика основних школа у певању,
цртању и рецитовању. У музичком делу биће изабрана
најлепше отпевана карневалска песма (соло или у групи). У
ликовном делу бираће се најлепше нацртан маскенбалски
костим, а у драмском - најбоље рецитована песма - о
маскенбалу, зими и зимским чаролијама.

Наравно најуспешније очекују награде: за прво, друго
и треће место. И школа која буде имала највише најбољих
такмичара добиће такође – специјално признање.
У паузи такмичења одвијаће се богат културно -забавни
програм, са модном ревијом за малишане. Ревију ће
водити Маестралина. Стога, децо, ако и ви желите да
учествујете, јавите нам се. Ми смо у Народном позоришту
„Стерија“. Рок за пријављивање је 1. децембар. До тада ми
глумци „Стерије“ поздрављамо Вас и са фотографије.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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„ПОСЛЕДЊИ „ ТУРСКИ РАТ

Међутим дуготрајном кишом покварише се
друмови у читавој јужној Угарској. Па које ради тога,
које опет због болести, која је отуд завладала, Азијати
под великим везиром навалише да се врате својим
кућама. И то је узрок, што су се Турци, већ почетком
октобра, повукли од Карансебеша према Слатини, а
исто тако и од Беле Цркве према Дунаву. Ћесарска
војска стала је тада још између Тамишграда и Лугоша
1).
Друга олакшица за наше храбре Вршчане беше
чаркање између Турака и ћесарске коњице, северно
и западно од Вршца, около суседних села. Оно се
свршавало вазда победом ћесареваца.
Тако су 8. октобра два вода ћесарских хусара из
регименте Вурмсера напали 400 спахија, који су,
пустошећи допрли били до Бокшана и преплашили
све становништво тамошње.
Том приликом је вођа хусара, поручник, властелин
Игњат Будаи Батори, доцније мајор и витез ордена
Марије Терезије, одрубио главу турском аги, који је,
како неки веле, био босански паша. Осим тога, Турци
изгубише још 14 мртвих и неколико коња 2).
Ослањајући се на Вршац и подржавајући
Хенеману и Вршчанима, који су им били путевође,
одељења ћесарске коњице изашиљаху одавде своје
патроле и у Карашки предео, да и њега очисте од
Турака, јер су Турци и онуда крстарили, пљачкајући
и убијајући. Једном таквом приликом, наскоро после
бокшанске победе, Будаију падне шака један главни
ухода турски.
Ухода овај био је турски капетан и звао се Јован
Бодан. Он је чинио много штете по Банату, отуда
је поручнику Будаију било наложено, да га ухвати.
Четири дана и четири ноћи га је вребао, а најзад га је
ухватио. Ухода је, уз пратњу 6 Турака, ишао из Панчева
у село Мирковац. Будаи, са своји хусари, искочи из
шуме, опколи га и, после незнатне одбране, ухвати и
њега још 4 Турчина. Остала двојица су посечени. 3).
Крстарење коњичких патрола јужно од Вршца
било је и иначе од користи по овај предео. Ово је
млого допринело, да се угуши устанак Романа у овом
крају. Пљачкајући по карашкој и нераљској долини,
Мемиш паша, турски командант, који је доцније од
ћесареваца пао код Панчева, чинио је све могуће, да
задобије за се Романе овог краја , који су се и иначе
показали Турцима предусетљиви и покорни. Ово нам
сведочи заштитно писмо („бујурулду“) из год. 1788,
управљено становницима романског села Врања
(или Врањуца) близу Оравице. Ево тога писма:
„Теби, садањем кнезу села Враника (sic), и вама,
раји тамошњој, нека је с поздрављем знано: Ви,
тамошња раја, дошли сте мени, молећи бујурулду
тога садржаја: како сте ви високој пороти покорени,
хоћете да плаћате закониту главарину и, кајући се,
молите у ње милост и помиловање. Па како се не
слаже са славом и правичношћу вис. порте, да буде
немилостива према гомилама раје, која овако моли за
милост, признаје главарину и ступа у коло поданика,
1)
Geschichte des Oesterreichisch und
Türkischen Krieges in der Jahen von 1787.-1792.
Lipiska, 1792. str. 104
2)
Kurze Geschichte der k.k.
Regimenter. sv. II, str. 194- Vurcbah: Biograph.
Lexikon von Oesterreich, sv. II str. 194- Die

то нека сте овим помиловани, али под тим условом,
да се старате о својој части, имању и породицама!
А овај бујурулду зато сам написао и издао вам, да
будете мирни на своме дому и да се не огрешите о
ред и мир, затим, да нико, нити војник нити иначе ко,
дира у ваше имање и сигурност. Ако је божја воља,
када примите овај бујурулду, а ви се по њему владајте,
а од противног се чувајте. – 4, Мухарема 1203. (1788.
по Хр.) (М.П.) Мехмед Мемеш слуга божији“. Око
Мехмедовог имена стоји још и ова: Јамлиха, Маслиха
итд. Са њиховим псетом Китмиром 4).
Али, крај свег примамљивања и агитовања,
Романи су се, изузимајући неке крађе, овом приликом
куд и камо боље владали, него о последњем рату.
На сву прилику, непријатељска сила била им је
сувише малена према ћесарској војсци. Осим тога и
погибија првих устаника крајем септембра морала је
депримишући утицати на узрујано становништво. А
најзад и капетан Капун умео је не само да задржава
Турке, већ и да обуздава усташе својом драконском
строгошћу. Тако је он 11. и 12. октобра, на западном
крају Денте, преким судом дао обесити 2 романска
свештеника и 53 сељака 5).

Reiter-Regimenter der k.k. öst. Armee. Beč
1862. sv. II. str. 196-198.
3)
Die Reiter-Regimenter der k.k.
öst. Armee, sv. II str. 198- Будаи је, ради
своје храбрости у овом рату, постављен за
капетана.

4)
L. Böhm: Weiskirchen, 2. izdanje,
str 76,77.
5)
Carte der Scharmütyel bei Alibonar,
Orlovatm, Pancsova und beim beschanier
Damm. Белешка А и Б.
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РЕВОЛУЦИОНАРНО ОТКРИЋЕ

ЧИПОВИ ЛЕЧЕ ОШТЕЋЕНА
ТКИВА И ОРГАНЕ

Научници
су
осмислили
револуционарну технологију која,
како тврде, помаже код залечења
рана, крвних судова, нерава и
оштећених
органа.
Технологија
названа нанотрансфекција ткива
користи нанотехнологију да би
претворила ћелије коже у друге
типова ћелија које могу да се користе
за “поправку” оштећених ткива.
Ћелије се претварају помоћу
микрочипа величине мањег новчића
који убацује гентски код у ћелије
коже, претварајући их у друге типове
ћелија. Научници тврде да чип,
који се једноставно поставља на
кожу, може да почне да ствара нове
специјализоване ћелије “за мање од
једне секунде”.
Научници
са
Државног
универзитета Охаја су, помоћу чипа,
успели да претворе ћелије коже
мишева и свиња у нервене и ћелије

крвних судова. После недељу дана,
нове ћелије су формирале нове крвне
судове и нервно ткиво. У једном од
експеримената, тешко повређена
нога миша спашена је технологијом
стврања нових крвних судова у ткиву
у коме није било протока крви.
“Ово је тешко замислити, али је
могуће постићи. Показало се да
успешно ради у 98 одсто случајева”,
каже доктор Чандан Сен, један од
вођа истраживања.
“Помоћу ове технологије, можемо
да преобратимо ћелије коже у
елементе било ког органа, само
једним додиром. Процес траје мање
од једне секунде и неинвазиван је.
И то је то. Чип не остаје на вама, а
репрогармирање ћелија почиње”,
истиче он.
Нова технологија би могла
да нађе широку примену, па би
репрограмиране ћелије “одрасле”

на кожи могле да буду убачене у
организам човека зарад лечења
Паркинсонове
и
Алцхајмерове
болести,
оштећења
нерава
и
можданих удара.
Неки
досадашњи
третмани
подразумевали су преобраћање
ћелија у лабораторијским условима
пре поновног убацивања у пацијента,
али ово је први пут да се ћелије
репрограмирају у самом телу.
Предност је и то што, будући да
није потребна лабораторија, метода
може бити примењивана и у обичним
болницама и амбулантама, будући
да све што је потребно урадити јесте
прислонити чип на кожу, након чега
на њу делује слаба електрична струја,
коју пацијент једва да и осети.
Испитивања
технологије
нанотрансфекције ткива на људима
планирана су за следећу годину.
Извор: Б92

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

2. Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
3. Приче, Иво Андрић
4. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић
5. Азбука мог живота, Мирјана Бобић
Мојсиловић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Џаџ и Ендру Џаџ

РЕЗУЛТАТИ ДНК АНАЛИЗЕ ПОКАЗАЛИ:

НОРДИЈСКИ РАТНИК ЈЕ БИО
ЖЕНА

Шведски научници саопштили су да
је тестом ДНК костура у једној раскошној
гробници Викинга у Шведској утврђено да
су то остаци жене 30-их година.
У гробници су били мач, друго оружје,
оклоп и скелети коња. Научници су рекли
да је то прва потврда да је једна жена била
високорангирана норијдска ратница. Иако
су стручњаци дуго претпостављали да су
ту кости жене, таква замисао је одбачена
упркос ранијим студијама које наводе да су
постојале и нордијске ратнице.
Шведски научници су користили метод
анализе генетског материјала костура
старог око 1.000 година из ере Викинга на
локацији Бирка код Стокхолма. Научница са
Универзитета Упсала Шарлот ХеденстернаЈонсон изјавила је да су резултати аналииза
ДНК утврдили да је у гробници “сигурно
жена”.
Викинг је термин који се уобичајено
користи за нордијске (скандинавске)
ратнике, трговце и гусаре. Настанили су се
у широкој области Европе, Азије, Блиског
истока као и дела Африке, од краја осмог до
средине 11. века.
Извор: Б92

2. Српске народне бајке, Група аутора
3. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
4. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај
5. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае и Марсел Марлије

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Трифун и Иван Белошевац – Нови
дан
2. Френки – Малкице
3. Стерео банана – 5 до 12 синдром
4. Марин Јурић Чивро – Још увијек
5. Хајвеј – Што даље

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 6 КОЛО
Вршац јунајтед – Будућност
Козара - Раднички (К) 		
Јединство (БК) - Раднички (С)
Војводина 1928 - Младост (О)
ЖАК - Полет 			
Слога - Кикинда 1909		
Пролетер – Бегеј 		
Јединство (НБ) - Слобода (НК)

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

ТАБЕЛА
1. Кикинда 1909
2. Козара
3. Вршац јунајтед
4. Слобода (НК)
5. Војводина 1928
6. ЖАК 		
7. Пролетер
8. Јединство (НБ)
9. Јединство (БК)
10.Младост (О)
11.Раднички (С)
12.Раднички (К)
13.Будућност
14.Бегеј
15.Слога
16.Полет

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

2
1
1
0
2
1
1
1
2
2
4
2
1
1
0
1

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

14
13
13
12
11
10
10
10
8
8
7
5
4
4
3
1

ПФЛ ПАНЧЕВО 6. КОЛО
Црвена звезда - Дунав 		
Вултурул - Војводина (Цр)
Стрела - Војводина (С) 		
Војводина (ЦЦ) - Партизан (У)
Раднички (Б)
- Борац (Ст)
Долина – БАК 			
Југославија -Слога (БНС) 		
Јединство Стевић - Јединство (В)

2:2
0:3
1:1
1:1
1:1
2:0
0:2
2:2
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ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ САВЛАДАО ОДЛИЧАН САСТАВ ИЗ СРПСКЕ ЦРЊЕ

БЕЛИЋ СТОПИРАО БУДУЋНОСТ
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – БУДУЋНОСТ (СЦ) 2:1 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 300,
судија: Владимир Савановић (Зрењанин) 7,
стрелци: Белић у 51, Моторов у 55. минуту из
једанаестерца за Вршац јунајтед, Поповић
у 80. минуту за Будућност, жути картони:
Крачуњел, Радосављев (Вршац јунајтед),
Манојловић, Аранитовић, Васиљевић, Богић
(Будућност)
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић 7, Станков 7,
Новаков 7,5, Бељин 7, Ранков 7,5, Радић 7,
Тодоровић 7, Радосављев 7,5, Моторов 7,5,
Белић 8 Крачуњел 7 (од 60. В. Благојевић 7)
БУДУЋНОСТ: Медић 7, Васиљевић 6,5,
Иванчевић 6,5, Топић 7, Аранитовић 6 (од 72.
Салма -), Поповић 7,5, Манојловић 6 (од 46.
Ајдарић 6,5), Козић 7, Јовандић 7, Богић 6,5,
Прокин 7 (од 80. Кораћ -)
На стадиону под Кулом виђен је један
од квалитетнијих мечева у последњих
неколико сезона, домаћин је био бољи за
инспирацију голгетера лиге Данила Белића.

У првом полувремену оба тима играла су
дисциплиновано, нападачи су имали мало
простора да дођу до изражаја, створена је
само по једна шанса на обе стране. У 28. минуту
Прокин је продро по десној страни идеално
центрирао, али је Катанић одбранио шут Козића.
Четири минута касније узвратио је Вршац
јунајтед. Радосављев је извео индиректан ударац
а Новаков полу волеј ударцем ставио на муке
голмана гостију Медића. У другом полувремену
домаћи су загосподарили тереном, вршили
пресинг на задњу линију Будућности и као плод
дошла је грешка младог Аранитовића, коме је
искусни Белић одузео лопту и постигао еврогол
са 20 метара. У 55. минуту Крачуњел је одиграо
свој најбољи потез на мечу, муњевито ушао у
казнени простор где га је срушио Васиљевић.
Прецизан из пенала био је Моторов. У финишу
меча гости су заиграли отвореније, у 80.
минуту Поповић је прецизним ударцем казнио
конфузију у одбрани Вршчана, али више од тога
гости нису могли.

Наставак голгетерске серије: Данило
Белић (Вршац јунајтед)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЕЛИКИ БОД ВЛАЈКОВЧАНА У КАЧАРЕВУ
ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ - ЈЕДИНСТВО (В) 2:2 (0:0)

Судија: Никола Тадић (Панчево), стрелци:
Шалипуровић у 77, Ајдурај у 85. минуту за
Јединство Стевић, Богдановић у 50. и Калин
у 54. минуту за Јединство
ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ: Лапић, Кљајић
(од 67. Окука), Момчиловић, Митковски,
Басарић, И. Пешовски, Трајчевски (од

62. Ајрулај), Шалипуровић, С. Пешовски,
Анђеловић, Атанасов
ЈЕДИНСТВО: Павлов, И. Попов, Москић,
Бирђан, Ивановић, Ракитован, Биља (од 78.
Попов), Јованов (од 46. Богдановић), Калин,
Гуја (од 90. Радак), Лазин
Влајковчани су потајно прижељкивали бод

на тешком гостовању у качареву а умало да се
кући врате са сва три. Изабраници тренера Бате
Ракочевића имали су пола сата пре краја меча
два гола предности, али су домаћи у финишу
ипак успели да дођу до нерешеног исхода, што
је и најправеднији исход меча.

ПАВЛИШАНИ РЕМИЗИРАЛИ НА СВОМ ТЕРЕНУ

СЛАЂИ БОД ОТИШАО У БАНАТСКУ ПАЛАНКУ

ТАБЕЛА
1. Долина
6
2. БАК 		
6
3. Војводина (С) 6
4. Борац (Ст)
6
5. Слога (БНС) 6
6. Партизан (У) 6
7. Јединство Стевић 6
8. Војводина (Цр) 6
9. Раднички (Б) 6
10.Јединство (В) 5
11.Стрела
6
12. Црвена звезда 6
13.Војводина (ЦЦ) 6
14. Дунав
6
15. Југославија 5
16.Вултурул
6

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

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

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

15
15
14
12
12
11
10
8
8
8
5
5
2
2
1
1

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) - ДУНАВ (Б. ПАЛАНКА) 2:2 (1:0)

Судија: Михајло Белић (Панчево),
стрелци: Мајсторовић у 27, Којић у 57.
минуту за Црвену звезду, Јовић у 60, Балог у
64. минуту за Дунав
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Веселиновић, Остојић,
С. Гвозденов, Шићаров, Дрндарски,

ТАБЕЛА
1. Добрица
2. Потпорањ
3. Полет
4. Борац (ВС)
5. Борац (ВГ)
6. Будућност (А)
7. Ратар
8. Хајдучица
9. Партизан (К)
10.Шевац
11.Виноградар
12.Караш (К)
13.Владимировац
14.Јаношик

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

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

0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
2
0
0
1

1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
2
3
4
4

12
10
10
9
9
8
7
7
7
6
5
3
3
1

63. Стојанов), Георгијевски, Стојимиров,
Попов
Црвена звезда је имала два гола предности,
али су упорни Паланчани успели да изборе
нерешен резултат.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

СРЕДИШТАНИ НАНЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ ИЗБИШТАНИМ
БОРАЦ (В. СРЕДИШТЕ) - ПОЛЕТ (И) 3:1 (2:1)

Судија: Никола Ћировић (Вршац),
стрелци: Веј 9, Стијачић у 29. и 58. минуту
за Борац, Димитријевић у 22. минуту за
Полет
БОРАЦ: Скокин, С.Мутавски, Гава (од
90. А. Мутавски), Животић, Комненов,
ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” Костадиновић, Гајта, Чехаја, Стијачић,
5. КОЛО
Будућност (А) – Шевац 		
6:4
Борац (ВС) - Полет 		
3:1
Владимировац - Борац (ВГ)
2:3
Виноградар - Потпорањ 		
0:0
Добрица – Јаношик 		
4:2
Хајдучица - Партизан (К) 		
3:1
Караш (К) - Ратар одложено за 4. 11.

Чејић, Којић (од 73. Ракановић), Делкић,
Мајсторовић, Момиров, Јовановић (од 67. В.
Гвозденов)
ДУНАВ: Брадваревић, Петковић, Балог,
Стојшић, Рудић, Јовић (од 84. Д. Остојић),
Станојловић (од 90. Путник), И. Остојић (од

ФИНАЛЕ КУПА ГФС ВРШАЦ

ПЕХАР
УЉМАНИМА

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 4:0 (2:0)
Стадион у Уљми, судија: Никола Грујић
(Вршац), стрелци: Тимић 10, Јовановић
19, Николин 52. и Бану у 57. минуту из
једанаестерца
ПАРТИЗАН:
Атанацков,
Побра,
Јездимировић, Бану, Лазин, Николин,
Јовановић, Тимић (од 46. Ранић), Перовић,
Пешић, Живојнов
ЈЕДИНСТВО: Живанов, Перин (од 52.
Јованов), И. Попов, Перин, С. Попов, Биља,
Јовановић, Ракитован, Лазин, Радак, Гаковић
Фудбалери Партизана из Уљме су били
надмоћнији током читаве утакмице и заслужено
славили у финалу Купа на територији Градског
фудбалског савеза Вршац. Тренери Караклић и
Ракочевић су ову утакмицу искористили да дају
шансу играчима са мањом минутажом. Пехар
капитену Партизана Страхињи Јовановићу
уручио је секретар ГФС Вршац Дражен
Јовановић.

Смоловић (од 70. Мајсторовић), Веј
ПОЛЕТ:
Печеновић,
Дубичанин,
Илић, Милунов, Петровић, Балан,
Димитријевић, П. Стојанов (од 51. Б.
Стојанов), Бранков, Јованов, Овчаров
Комшијски дерби заслужено је припао
Средиштанима који су били бољи тим у

већем делу меча и имали више распоожених
појединаца за надигравање. После првог
пораза Полета у лиги више нема непоражених и
до краја ће водити изузетно занимљива трка за
место у врху табеле.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

ВЕЛИКИ КОРАК КА ЈАДРАНУ

ВРШАЦ - ПРИМОРСКА (КОПАР) 109:106 (22:19, 19:22, 16:17, 19:18, 12:12, 10:10, 10:8)

тројком са десет метара уз звук сирене
обезбедио Вршцу други продужетак.
У финишу другог продужетка Вршац
је имао плус два (98:96) на 14 секунди пре
краја, али је ветеран у редовима Приморске,
Небојша Јоксимовић, изједначио и утакмицу
продужио за још пет минута.
У игри нерава одлучила је концентрација

играча Вршца и присебност при извођењу
слободних бацања. Важна победа на
отварању квалификација, у наредним
мечевима Вршчани ће одмерити снаге
са Сутјеском из Никшића и Широким, за
пласман у АБА 2 лигу највероватније ће им
бити потребна још једна победа.

РИСТИФОР МАНЧУ И “ВЕСЕЛЕ ВРШЧАНКЕ” ВЕОМА
УСПЕШНИ НА ХАЛФ АЈРОНМЕН ТАКМИЧЕЊУ
40 мин 33 сек; бициклизам 90 км за 2 х и 28
мин; трчање 21,1 км за 1:47:25.
- Ово ми је треће полуајронмен
такмичење, сваки пут сам био за пола
сата успешнији. Такмичење на Ади било је
веома добро организовано, вода није била
хладна, стаза за бицикл је била скоро равна,
као и стаза за трчање. Поправио сам своја
времена у пливању и бициклизму, циљ ми
је да следеће године завршим комплетно
Ајронмен такмичење (пливање 3,8 км,
бициклизам 180 км, трчање 42 км)”, рекао је
Манчу.
На стази са бројним врхунским
спортистима, раме уз раме се борила и
једна вршачка штафета. То је прва вршачка
штафета на неком од триатлон такмичења.
Куриозитет је да је то чисто женска штафета,
јер на такмичењима овог типа која захтевају
екстреман напор и врхунску форму има
много више мушких и мешовитих штафета.
Вршачка штафета наступила је у саставу:
Славица Ранковић (пливање), Алена Пајић
(бициклизам) и Драгана Ракић (трчање).
- С обзиром на то да смо нас три
рекреативке и ветеранке и да нам је ово
прво такмичење овог типа, наше амбиције

су биле веома скромне - само смо желеле
да завршимо трку у оквиру временског
лимита од 7 сати и то смо и успеле, трку
смо успешно завршиле за 6 часова и 24
минута. Током трке смо се одлично осећале,
бодриле једна другу и уживале у самом
такмичењу и спортској атмосфери. Свака
од нас има простора да за бар 10 минута
поправи време у својој дисциплини и наш
циљ је да на следећем такмичењу имамо
време испод 6 сати. Нисмо погрешиле када
смо нашу штафету пријавиле под именом
“Три веселе Вршчанке”, јер нам осмех нам
није силазио са лица током саме трке, а
сада смо још срећније и поносније једна на
другу и на наш заједнички резултат,” рекла је
Славица Ранковић, капитенка прве вршачке
штафете у полуајронмен такмичењу.
Триатлон
је
олимпијски
спорт,
један од најбрже растућих спортова по
популарности у свету. Ајронмен триатлон
је најтежа дисциплина, а полуајронмен
(Халф Ајронмен Триатлон) његова
„преполовљена“ и још увек веома изазовна
варијанта.

ОД Б О Ј К А

ЗОРАН АРАШКОВ НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОК БАНАТ
Душан Павловић.
Виши ранг такмичења, осим што захтева
озбиљнију организацију у клубу, изискује
и далеко квалитетнију игру на терену.
Међутим, нови председник наглашава да
неће бити великих промена у тиму и да
ће се клуб и даље ослањати на играче из
сопственог погона.
- Не желимо да у Првој Б лиги играмо
само једну сезону већ да постанемо
стабилни лигаши. У том смислу ћемо можда
морати да се појачамо јер поједини играчи
због обавеза на радном месту неће моћи
максимално да се посвете одбојци. У сваком
случају то ће бити највише један играч са
стране. Костур тима из прошле сезоне је
задржан и то је најважније.
Арашков истиче да проблеми у
финансирању нису мимоишли ни

Тијана је током турнира имала скор од десет
победа и само
два пораза.Својом добром
игром и ове сезоне наставља са успесима и на
медјународним турнирима,сто јој доноси нове
бодове за светску ранг листу.

Р У КО М Е Т
УБЕДЉИВА ПОБЕДА ВРШЧАНА
СТАРТУ ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР

НА

МЛАДОСТ НА +21
У ЖАБЉУ
ЖСК - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 18:39 (10:23)
Спортска хала у Жабљу, судије: Мусић,
Ђурашиновић (Врбас), седмерци: ЖСК 3 (1), Младост
2 (2), искључења: ЖСК 6 минута, Младост 8 минута
ЖСК: Билић 1, Бојанић 7, Лабус 3, Вујков 5, Тепић
2.
МЛАДОСТ: Матес, Константинов 5, Костић 2,
Ћосић 9, Бегенишић 2, Н. Раковић 4, Вит 5, Бранков,
Велковски 2, Спремо, Јовановић 4, Дудић 6.
Вршчани су у Жабљу остварили убедљиву
победу и на најбољи начин почели сезону. Домаћи
ЖСК је читав меч одиграо са два играча мање у
пољу јер је утакмицу почео и завршио са свега пет
рукометаша, што је случај какав се ретко виђа на
овом нивоу такмичења. У наредном колу Младост у
Миленијуму дочекује Јабуку, а почетак утакмице је
у 18 часова.
Резултати 1. кола
ЖСК - Младост 		
Црвена звезда - Срем СМ
Б.Карловац - Херцеговина
Јабука - Лавови БП 		
Апатин - Долово 		
Младост ТСК - Сивац 69

18:39
37:22
32:34
23:24
29:19
22:23

АТЛ Е Т И К А

ВРШАЧКИ ОДБОЈКАШИ У ПРВОЈ Б ЛИГИ СА НОВОМ УПРАВОМ

Одбојкашки клуб Банат од ове сезоне
предводи нова управа а мушка екипа
налази се пред највећим изазовом у
последњих десет година, наступом у Првој
Б лиги. Нови председник ОК Банат је Зоран
Зока Арашков, познати вршачки стоматолог
и бивши одбојкаш, а његови најближи
сарадници биће Дејан Топаловић и,
доскорашњи председник, Душан Павловић.
- Свако од нас има своју улогу, као
и играчи на терену. Моје задужење су
клупске финансије и дефинисање праваца
развоја, Топаловић ће обављати улогу
спортског директора, водити рачуна о
екипи, унапређењу стручног рада и биће
спона између играча, управе и тренера. За
комплетну администрацију, организацију
одласка на такмичење као и организацију
рада у млађим селекцијама биће задужен

СРЕБРО ЗА СРБИЈУ У
СЛОВЕНИЈИ, ДОБРА
ИГРА ТИЈАНЕ ЈОКИЋ
Тијана Јокић, стонотениска репрезентативка
Србије је на међународном бодовном ИТТФ
Словениjа Јуниор& Kадет Опен турниру , (Оточец 2024 септембра 2017.) са Јуниорском репрезентацијом
освојила бронзану медаљу за Србију.

АТЛ Е Т И К А

КУ недељу 24. септембра у Београду је
одржана једна изузетна трка, полуајронмен
триатлон, који је и прво Отворено првенство
Србије у овој дисциплини. Такмичари су
пливали 1,9 километара, возили бицикл 90
километара и трчали 21,1 километар, на
Савском језеру, стазама Аде Циганлије и на
обреновачком путу.
Ово такмичење окупило је најспремније
спортисте из државе и из 12 земаља. Србију
су представаљали познати спортисти, међу
којима су и олимпијци у све три дисциплине.
Укупно 81 такмичара је успело да заврши
трку до краја и још 99 такмичара који су трку
одрадили као штафету у којој је сваки члан
штафете учествовао у једном сегменту трке
(пливање, вожња бицикла или трчање).
Вршац је имао чак четири представника
- једног такмичара у индивидуалној
конкуренцији и једну штафету. Кристифор
Манчу је остварио свој лични рекорд и стазу
дугу укупно 113 км савладао за 5 часова,
24 минута и 36 секунди и тиме заузео 7.
место у својој старосној категорији (3539 година), а у укупном пласману је био
38. од 81 такмичара. Његова времена по
дисциплинама су следећа: пливање 1,9м за
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С ТО Н И Т Е Н И С

ВРШАЦ ОСТВАРИО ВАЖНУ ПОБЕДУ НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ ТУРНИРУ ЗА ПЛАСМАН У АБА 2 ЛИГУ

ВРШАЦ: Ђерић 16, Кочовић 9, Митровић
11, Глишић 26, Кутлешић 25, Муинижаба,
Вељковић 11, Јововић, Узелац, Савовић 2,
Остојић 2, Симеуновић 7.
ПРИМОРСКА: Ферме 26, Чакарун 3,
Јоксимовић 10, Мулалић 21, Коси, Зупан 8,
Хоџић 5, Вујасинович 17, Балдаси, Кинг 14,
Морина 2, Глас.
Вршчани су у Лакташима славили прву
победу на квалификационом турниру за
пласман у АБА 2 лигу, али после невероватно
узбудљиве завршнице и чак три продужетка.
Утакмица се ломила неколико пута,
изабраници тренера Владимира Ђокића
имали су првом полувремену десет поена
предности (37:27, 16. минут), док је највећа
предност Приморске у регуларном току
меча износила пет поена (51:56, 29. минут).
Четири и по минута пре краја регуларног
тока сусрета Глишћ је тројком донео Вршцу
седам поена предности (71:64), али су
Словенци за свега три минута сустигли,
а тројком Зупана и престигли вођство
Вршчана (73:74).
У самом финишу Ђерић је погодио тројку
за предност (76:74), али је Вујасинович
са линије слободних бацања одвео меч у
продужетак.
У првом продужетку Вршац је био на
самој ивици пораза. Четири секунде пре
краја Хоџић је одвео Копране на плус три
(85:88), али је млади Стефан Митровић

ВРШАЧКА КУЛА

одбојкашки клуб, али истиче и велико
разумевање и помоћ града.
- Што се тиче финансијске помоћи града
могу да кажем да она никада није била боља,
али не само када је у питању финансирање
већ и помоћ сваке друге врсте. На томе смо
посебно захвални градоначелници и члану
Градског већа за спорт Сантрачу. Наравно,
трошкови такмичења мушког и женског
клуба, као и трошкови такмичења млађих
категорија захтевају далеко већи буџет
и моја обавеза као председника је да га
обезбедим. Имам неколико идеја, надам се
да ћу успети и да их реализујем.
Зоран Арашков је рекао да ће Банат
и даље инсистирати на преговорима са
Женским одбојкашким клубом Вршац у
циљу стварања јединствене сениорске
екипе.

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА ЗА ВЕТЕРАНЕ

ИЛИНЧИЋ
ЧЕТВРТИ НА 5000
МЕТАРА

У Бугарском граду Стара Загора одржано
је Првенство Балкана за ветеране, где
традиционално наступа члан АК Атина и
овогодишњи првак Србије у дициплини трчање
на 5000 метара Зоран Илинчић. Професор
Илинчић се припремао током целе године,
а у завршном делу појачано је радио са
јуниорима и сениорима,дајући им леп пример у
дисциплини и истрајности. На овом такмичењу
Зоран је освојио 4. место са временом од
19:33,66 мин,док је злато отишло у БИХ, сребро
у у Румунију, а бронзана медаља у Бугарску.
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