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Отпочела је замена стакла на чувеним 
стакленицима градског Зеленила, који се 
налазе уз Градски парк у Вршцу.

Радови у којима ће се мењати стакла неће 
обухватати никакве измене конструкције 
или самих стакленика, па ће тако они 
задржати свој више од век и по стар изглед. 
Иначе, најстарији стакленик у Градском 
парку, где се данас налазе и просторије 
Зеленила, датира још из 1856. године и и 
даље је један од најбољих за узгој цвећа. 
Има развијен систем цеви за грејање, а 
посебно је занимљиво што су укопани више 
од метар у земљу, па одлично држе стабилну 
температуру.

Такође, у Вршцу се годишње на јавним 
површинама засади 50.000 садница цвећа, 
а све оне производе се управо у овим 
стакленицима и пластеницима.

СТАКЛЕНИЦИ СТАРИ ВИШЕ ОД ВЕКА 
ДОБИЈАЈУ НОВА СТАКЛА

НОВО РУХО ЗА ЈЕДНУ ОД ГРАДСКИХ ИКОНА
ПРОТЕКЛА НЕДЕЉА БОГАТА КОМУНАЛНИМ 
АКТИВНОСТИМА

РАДОВИ НА БЕОГРАДСКОМ ПУТУ 
И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Због улегнућа на коловозу на Београдском путу, 

која су настала услед тешког саобраћаја и утицаја 
подземних вода претходних дана извођени су 
радови на уређењу банкина на потезу од изласка из 
подвожњака ка Београду у дужини од 200м.

- Апелујемо на све наше грађане за стрпљење 
и опрезну вожњу у зони извођења радова. 
првенствено на поштовање привремене 
сигнализације као и за поштовање сигнала које дају 
радници „Сремпут-а“. Посебну пажњу би требало 
обратити у периоду од 13.30 до 15.00 часова, када 
се стварају велике гужве због смена у околним 
фирмама. Такође током викенда у Граду ће се 
вршити фарбање хоризонталне сигнализације 
(пешачки прелази), где још једном апелујемо на 
грађане да имају стрпљења, истакао је Дејан Чебзан, 
члан Градског већа за инфраструктуру.

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОПУСТА НА 
УГЛУ СРЕМСКЕ И СКАДАРСКЕ УЛИЦЕ

У оквиру уговора о јавно-приватном партнерству 
настављени су радови на уређењу саобраћајница у 
Вршцу. Јуче су започети радови на реконструкцији 
пропуста атмосферске канализације на раскрсници 
улица Сремске и Скадарске.

“У току су радови на зацевљењу пропуста у 
Сремској улици, уместо металне решетке поставиће 
се цевасти пропуст. Постојећи пропуст од металне 
решетке је скоро пропао, а ствара се и бука 
приликом наиласка возила на њега. Овај пропуст ће 
бити очишћен, као и канали који воде до њега како 
вода  не би стојала и стварала проблеме у овом делу. 
Такође, урадиће се и пешачки „мостић“  који води 
преко овог канала до коловоза.” изјавио је Дејан 
Чебзан, члан Градског већа за инфраструктуру.

САНАЦИЈА КАНАЛСКИХ ПРОПУСТА 
У МАЛОМ СРЕДИШТУ

Мало Средиште постаје све привлачнија 
дестинација за туристе из целе Србије, како због 
овдашњег манастира, тако и због Гудуричког 
врха, највише тачке у Војводини, па се самим тим 
повећала и фреквенција саобраћаја. Због тога су 
претходних дана извођени комунални радови 
како би се решио проблем атмосферских вода, као 
радови на побољшању квалитета коловоза.

“Како би проблем одвођење атмосферских 
вода био трајно решен, неопходно је било да 
проширимо део пута и уредимо канал. Рађено је на 
проширењу највеће кривине, како би она била што 
безбеднија приликом скретања. Због дугогодишњег 
наношења разних материјала, овај канал је изгубио 
своју фукнцију и приликом јаких киша сва вода би 
ишла по путу и стварала даље проблеме, а самим 
тим и утицала на безбедност саобраћаја на овом 
делу пута. Велика количина воде долази са брда, и  
веома је битно да се ова вода прихвати и каналише 
као и да се склони са пута. Из тог разлога рађено 
је на профилисању тог канала, како би он могао да 
прихвати што већу количину воде, затим су рађени 
и крилни зидови да у будућности не би дошло до 
обрушавања и затрпавања самог пропуста. Такође 
у овом месту урађен је и простор за постављање 
контејнера за одлагање смећа.” истакао је Дејан 
Чебзан, члан Градског већа за инфраструктуру.

УКЛАЊАЊЕ ШИБЉА ОКО ДВОРЦА 
У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

Радници Градског зеленила уклонили су 
нарасло шибље у околини Малог дворца Лазаревић 
у Великом Средишту.

Шибље које је нарасло око некоришћеног Малог 
дворца Лазаревић у Великом Средишту уклања се 
како би се омогућило снимање фасаде коју изводи 
Завод за заштиту споменика културе, наводе из ЈКП 
„Други октобар“.

Иначе, оба дворца у Великом Средишту су 
споменици културе од великог значаја.

УРЕЂЕН КАНАЛ И ДРВОРЕД КОД 
ПСИХИЈАТРИЈЕ

Радници Јавно – комуналног предузећа „Други 
октобар“ очистили су, али и механизацијом уредили 
канал за атмосферску воду који пролази поред 
Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Доктор Славољуб Бакаловић“.

Грађевинска оператива комуналног предузећа 
механизацијом је уредила корито канал, а не терену 
је била и екипа Зеленила која је уредила дрворед 
дуж канала. Тако да је сада комплетан канал уз 
Специјалну болницу добио нови изглед.

Мопедисти и мотоциклисти су према Светској здравственој 
организацији проглашени рањивом категоријом у саобраћају 
и уз пешаке, представљају најугроженију категорију учесника у 
саобраћају на глобалном нивоу. Агенција за безбедност у саобраћају 
већ пет година реализује пројекат под називом „Тренинг безбедне 
вожње за мотоциклисте и мопедисте“ како би подигла ниво 
безбедности. 

- Већ пет година смо на терену и схватили смо да је и код младих 
и код старих заступљена самообука, а нажалост тако је и код 
инструктора који обучавају полазнике у ауто школама. То значи 
да полазници неспремни излазе у саобраћај и да нису самостални 
и безбедни учесници у саобраћају. Самообука је основни фактор 
ризика страдања возача двоточкаша – рекао је Иван Бојовић из 
Агенције за безбедност у саобраћају. 

Према речима Мирослава Лепира, председника Савета 
за безбедност саобраћаја Вршца, током одржаног тренинга 
присутнима је указано на најчешће грешке и узроке саобраћајних 
незгода, као и на значај коришћења заштитне опреме. 

- Прво и основно је да постоје неке универзалне ситуације у 
којима страдају мотоциклисти. Прва је да им се одузима првенство 
пролаза, друга да им се пресеца путања, трећа је скретање улево, 
а после тога долазе нека обилажења и претицања где брзина и 
позиција нису прилагођене. Закони и саобраћајни знаци регулишу 
понашање, али то није довољно без толеранције у саобраћају – 
рекао је Миодраг Димитријевић, вођа пројекта. 

ОДРЖАН ТРЕНИНГ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ 
ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ И МОПЕДИСТЕ 

ПРОЈЕКАТ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

У оквиру пројекта „Подршка социјалној инклузији Рома“ 
који Град Вршац реализује са Сталном конференцијом 
општина и градова и немачком организацијом ГИЗ, 
додељени су сертификати полазницима који су завршили 
обуке за различита занимања. 

- Додељено је 85 сертификата полазницима обука за 
различита занимања која су процењена као дефицитарна 
на тржишту рада у Вршцу. У питању су занимања из 
области заштите животне средине, предузетништва, 
металских заната, обуке за геронтодомаћице и сакупљаче 
секундарних сировина. Све активности овог пројекта 
финансиране су средствима Европске уније, а Град Вршац 
је суфинансирао пројекат учешћем од 10 одсто – рекла је 
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа за социјална 
питања. 

Координатор пројекта Урош Недић истакао је да је општи 
циљ пројекта интеграција Рома и других маргинализованих 
група у локалну заједницу. 

- Као резултат, имамо 47 лица запослених кроз пројекат 
на пословима геронтодомаћица, заваривача, бравара  
сакупљача секундарних сировина, као и једно лице које је 
покренуло сопствени бизнис и основало пољопривредно 
газдинство – рекао је Недић. 

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА“ 

ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКА 
ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ 
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Прошлог петка одржана је дванаеста 
седница Скупштине Града Вршца којој 
је присуствовало 28 од 45 одборника. 
Разматрано је 25 тачака дневног реда. 

Усвојен је закључак са претходне 
седнице, а већина наредних тачака 
односила се на имовинско-правна питања 
која су усвојена без дискусије и једногласно. 
Представљени су регулациони планови 
уређења појединих грађевинских парцела. 
Донета је одлука о образовању мобилне 
јединице за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња, одлука о изградњи, постављању 
и одржавању споменика, спомен-плоча и 
скулптуралних дела на територији града 
Вршца, као и решење о измени решења о 
оснивању комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине 
Града Вршца. 

Донет је и програм контроле квалитета 
ваздуха на територији града за 2021. годину. 

- С обзиром на климатске и привредне 
услове, град Вршац се убраја у средине 
са најквалитетнијим ваздухом у нашој 
земљи. На Вршачком брегу имамо ружу 
ветрова и велику перспективу за развој 
бањског туризма. Сам град, превасходно 
због лаке индустрије и ветра, као и због 
добро развијене инфраструктуре по питању 
гасне мреже, сматра се добро развијеном 

еколошком средином. Да бисмо то 
потврдили и контролисали, потребно нам 
је да донесемо овај програм који ближе 
описује сам систем контроле и мерење. У 
самом граду постоје три мерне станице: 

царински терминал који мери квалитет 
ваздуха у индустријској зони и делу где 
је становништво ређе насељено, мерно 
место Градска кућа, где је већа густина 
насељености и већи интензитет саобраћаја 
и мерно место Војнички трг који се убраја у 
део града са највећом густином насељености 
и великим интензитетом саобраћаја – рекао 
је Слободан Јованов, члан Градског већа за 
пољопривреду и заштиту животне средине. 

Јованов је додао да је током прошле 
године у Вршцу било 17 дана са 
карактеристиком загађеног ваздуха и 
један дан са врло високом концентрацијом 
загађења. Према његовим речима, сви ови 

дани забележени су током касне јесени, 
зимског периода или раног пролећа, када 
су индивидуална ложишта, као највећи 
загађивачи, била најактивнија. 

Последње две тачке дневног реда 
односиле су се на разматрање информација 
о степену усклађености планираних и 
реализованих активности ЈКП „Други 
октобар“ и усвајање извештаја о његовом 
раду. 

УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

ОДРЖАНА ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ВРШЦУ 57 МИЛИОНА ДИНАРА 

ОД МИНИСТАРСТВА 
ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ

ИНОВАТИВНИ 
СИСТЕМ ЗА 

КОНТРОЛУ И 
УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ВРШЦА
Министарства за иновације и 

технолошки развој доделило је 
Граду Вршцу средства у износу од 
57 милиона динара за реализацију 
пројекта, односно иновативни 
систем за контролу и управљање 
саобраћајем на територији града 
Вршца - Смарт Сити. Средства 
су намењена за подизање 
иновационих капацитета града у 
области безбедности, контроле и 
управљања саобраћајем.

“Пројекат има четири целине. 
Прва обухвата постављање 
камера за аналитику саобраћаја 
и препознавање регистарских 
таблица на уласцима, односно 
изласцима из града у свим 
правцима (према Београду, 
Зрењанину, Румунији, Белој Цркви, 
Гудурици, Павлишу и Куштиљу), 
а које ће допринети општој 
безбедности и бољој контроли 
саобраћаја. Друга целина односи 
се на анализу и евиденцију јавних 
паркиралишта што подразумева 
постављање паркинг сензора за 
детекцију заузетости. Корисници 
ће информације о слободним 
паркинг местима добијати 
путем електронских дисплеја, 
али и путем веба и мобилне 
апликације што ће свакако нашим 
грађанима олакшати свакодневно 
функционисање, али ће бити и 
од велике користи посетиоцима 
нашег града. Трећа целина 
односи се на такозване паметне 
семафоре (паметне раскрснице) 
и управљање изменљивом 
саобраћајном сигнализацијом. 
Имаћемо укупно 6 паметних 
раскрсницама где ће светлосним 
уређајима управљати паметни 
контролори повезани са камерама 
за видео аналитику. Четврта 
целина која обједињује претходне 
три је модеран мониторинг 
центар за праћење и управљање 
саобраћајем, видео надзором, 
системом препознавања таблица, 
системом заузетости паркинга 
и паметним семафорима.” 
објашњава Мирослав Лепир, члан 
Градског већа за образовање

Реализацијом овог пројекта 
очекује се постизање знатно 
вишег нивоа опште безбедности 
коришћењем савремених 
иновативних технологија, а корист 
би требало да имају не само 
учесници у саобраћају већ сви 
грађани Вршца.

Према речима Јована Кнежевића, директора ЈКП „Други октобар“, 
ово предузеће је у 2020. години забележило значајно побољшање 
пословања у односу на претходну годину. Годишњи финансијски 
извештај о раду овог предузећа поднет је и усвојен на дванаестој 
седници Скупштине Града Вршца. 

- ЈКП „Други октобар“ је у периоду од 1.1. до 31.12. 2020. године, 
остварило веће укупне приходе, а мање укупне расходе у односу на 
исти период 2019. године, из чега се види једно значајно побољшање 
пословања. Основни финансијски резултат је 83 одсто бољи од 
финансијског резултата за 2019. годину – рекао је Кнежевић. 

Посматрано по секторима, највећи део пословних прихода 
предузећа остварио је сектор енергетике – 51,74 одсто од укупних 
пословних прихода, док је сектор водовода и канализације у 
укупном приходу учествовао са 23,38 процената. 

- Количина дистрибуираног гаса већа је у односу на 2019. годину за 
скоро пола милиона кубика. Мања реализација пословних прихода 
у сектору водовода и канализације последица је смањеног обима 
радова на изградњи фекалне канализације, она је у највећој мери 
завршена а покривеност града је преко 95 одсто. Због пандемије 
и ванредног стања одложени су радови на завршетку водоводне 
мреже, односно средства за која смо аплицирали код Канцеларије 

за јавна улагања нису дозначена, па су ове активности и изостале – 
додао је директор ЈКП „Други октобар“. 

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ БОЉИ ЗА 83 
ОДСТО У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ 

УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 

Румунска национална компанија за управљање путном 
инфраструктуром потписала је прошле године уговор за 
студију изводљивости ауто пута Темишвар – Моравица, који 
ће се наставити преко Вршца до Панчева. Вредност уговора је 
око 1,8 милиона евра. 

ЈП „Путеви Србије“ расписало је тендер за израду 
претходне студије оправданости са генералним пројектом 
ауто пута Е 70 Панчево – Вршац – граница са Румунијом. Циљ 
израде документације је процена економских и друштвених 
потенцијала развоја саобраћајне везе са Румунијом кроз 
изградњу дела ауто пута од Панчева, преко Вршца, до границе. 

РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА АУТО ПУТА ОД ПАНЧЕВА ДО РУМУНИЈЕ

ПРОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА РАЗВОЈА 
САОБРАЋАНЕ ВЕЗЕ СА РУМУНИЈОМ 
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ИВАН БАБИЋ ПОСТАЈЕ ПРВИ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ КРОЗ ЉУБАВНИ ЖИВОТ 

ЗНАМЕНИТИХ ВРШЧАНА

Љубави знаменитих Вршчана обележиле су 
историју и уметност тог града, дале му посебан, 
романтичарски шарм, али су утицале и на нека 
историјска дешавања у нашој земљи. Овековечене 
су у најлепшим српским песмама, уметничким 
сликама, па и надгробним споменицима, а, опет, 
о њима се јако мало зна.

Зато је хроничар Вршца Иван Бабић решио да 
постане први љубавни туристички водич у Србији, 
који ће суграђане и туристе, шетњом кроз Руски 
паркић у центру града, у ком се налазе споменици 
готово свих вршачких великана, упознати са 
њиховим романсама и љубавним јадима. 

Бабић нам казује да је сликар Паја Јовановић 
у младости волео најлепшу Вршчанку свога 
времена – Милу Мандукић, образовану и 
талентовану девојку из имућне породице. Њихову 
веридбу је, међутим, раскинуо њен отац, након 

једног неспоразума, што је уметнику толико 
сломило срце, да је заувек отишао из родног 
града.

- Волео је Паја касније многе даме, али Милу 
никада није преболео. И када је она била у браку 
са другим човеком, он ју је цртао у својим великим 
делима. Најпре ју је приказао као девојку која 
бере грожђе у чувеном „Вршачком триптихону“, а 
потом су му њене црте лице послужиле да креира 
лик царице Јелене, на слици „Крунисање цара 

Душана“ – започиње Бабић ову интересантну 
туру.

Родитељи су Милу, након несрећне љубави са 
сликаром, удали за трговца Владимира Костића. 
Из тог брака изродио се још један знаменити 
Вршчанин – чика Бора Костић, први српски 
шаховски велемајстор. Он је са шаховском таблом 
у руци пропутовао цео свет, а приликом посете 
Колумбији заувек се заљубио. Такође – несрећно.

- Заносна Колумбијка, чију слику је увек носио 
у коферу, била је његова велика неостварена 
љубав, јер није хтела да крене са њим на пут 
око света – открива нам Бабић. – Њен лик је, 
после много година, „видео“ у прелепој ромској 
певачици Марији Керчовавој, коју су називали 
и „вршачком Коштаном“. Из те краткотрајне 

страствене љубави, о којој је тада брујала цела 
варош, родила се чувена певачица Радио 
Београда Дивна Костић, која је наступала и 
на Скадарлији. Мајка ју је као бебу оставила у 
сиротишту, а усвојила је Борина рођена сестра 
Олга, која јој је и дала породично презиме. 
Бора је никада није званично признао.

Једина лепа вршачка љубавна прича и, 
вероватно, најпознатија, је она између Васка 
Попе и његове Хаше. Волели су се још од 
гимназијских дана, загрљени шетали градским 
улицама и кришом размењивали нежности 
не белим перголама у Градском парку, што је 
чувани песник и описао у својим непролазним 
стиховима. Били су верни један другом до краја 
живота, али су у том идиличном браку живели 
без деце.

Ј. Ј. Баљак

О РОМАНСАМА БОРЕ КОСТИЋА, 
ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА, ВАСКА ПОПЕ, 

СТЕРИЈЕ И ЈАШЕ ТОМИЋА

УБИО ДА СПАСИ ЧАСТ СУПРУГЕ

Јаша Томић, новинар и публициста из Вршца, 
који је уређивао најутицајнији лист Срба у 
Аустроугарској, новосадску „Заставу“, убио је 
уредника супарничког листа „Браник“ Мишу 
Димитријевића, јер је у новинама вређао његову 
супругу Милицу Томић, иначе ћерку Светозара 
Милетића. Бранећи част своје супруге, Јаша је 
Димитријевића усмртио ножем на железничкој 
станици у Новом Саду. Због тог чина провео 
је шест година у затвору, након чега се вратио 
политичком животу.

СТЕРИЈА ЗАВРШИО У ТУЂЕМ ГРОБУ

И Јован Стерија Поповић је имао несрећну 
љубав. Његова млада вереница Марта Пеша 
страдала је од удара грома, што је писцу заувек 
сломило срце. Посветио јој је дивне стихове, који 
су и исписани на њеном надгробном споменику. 
Када му је било 43 године, склопио је разуман 
брак са пет година старијом удовицом Јеленом. 
Она му је, међутим, учинила невиђену неправду, 
јер га је сахранила у истој гробници са првим 
мужем. Њих двојица, тако, деле и надгробни 
споменик.

Иван Бабић, 
први љубавни туристички водич у Србији

Јаша и Милица Томић

Најпознатији портрет Паје Јовановића 
посвећен Мили Мандукић 

Јован Стерија Поповић 
имао је несрећну љубав

Васко и Хаша Попа
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Под слоганом „Песник као раскошна 
игривост речи“ у Књижевној општини 
Вршац одржаће се манифестација „Дани 
Петру Крдуа“, једанаеста по реду,као 
сећање на једног од наших најзначајнијих 
песника који је читав свој живот посветио 
књизи. Петру Крду је био песник, есејиста, 
преводилац, позоришни прегалац и 
издавач. Отварање манифестације је у 
просторијама Градског музеја у петак, 1. 
октобра са почетком у 18 часова. 

Као билингвалан песник и преводилац 
имао је изузетан слух за приближавање и 
упознавање различитих култура. Презирао 
је све врсте ограничења, а себе је сматрао 
грађанином света. Говорио је да Европа, 
као наша судбина, почиње у дворишту 
Стеријине куће и веровао је да ће једног 
дана Вршац постати песнички космодром. 
Зато је 1986. године основао познату 
Европску награду за поезију која данас 
заслужено носи његово име и захваљујући 
којој су Вршац походили највећи песници 
света. Ана Бландијана, најзначајнија 
румунска песникиња и кандидаткиња за 
Нобелову награду описује Крдуа: „Фиксиран 
географски и уметнички на граници између 
српског и румунског сензибилитета био 
је avant la lettre аутентичан представник 
Европе, становник света уједињеног кроз 
поезију“. 

Захваљујући његовом несебичном 
раду, необузданој стваралачкој машти и 
визији, КОВ је постао не само изузетна 
издавачка кућа већ и нека врста феномена 
у литерарном свету, модел како  поезија 
може да одржи своју виталност кроз 
креирање најразличитијих простора за 
њену комуникацију са читаоцима. Град 
Вршац је захваљујући КОВ-у постао позната 
књижевна адреса у целом свету. Данас, 
десет година након Крдуовог одласка, КОВ 
и његови посвећеници носе са поносом и 
одговорношћу моћни пламен записане речи. 

„КОВ је мала издавачка кућа која ће следеће 
године обележити 50 година постојања и 
непрекидног ковања малих бисерних књига. О 

врло зањимљивим овогодишњим насловима 
у оквиру „Дана Петру Крдуа“ говориће наши 
уредници и аутори.Главни уредник и уредник 
едиције „Несаница“ проф. др Михајло Пантић 
представиће књиге:„Све због ваздуха“ Јовице 

Аћина, „Одбрана поезије“ Стевана Тонтића и 
„Упутства за послугу“ Џоната Свифта.Јовица 
Аћин и Стеван Тонтић ће и сами говорити и 
читати одломке из својих књига. Габријел 
Бабуц ће представити најновија издања из 
едиције„Атлас ветрова“ и часопис „Ковине“ 
чији је уредник, а Љубомир Кораћевић 
наслове из едиције КОВ коју уређује, 
збирке поезије: „Којим морем“ Ивана 
Лаловића, „Посолица“ Драгице Стојановић, 
„Она се крије у треперењу шуме“ Владице 
Радојевића, „Пустите ме да ћутим“ Василе 
Барбуа, „Некропола“ Габријела Бабуца, као и 
књигу прича „Рукопис у теракоти“ Небојше 
Лапчевића“, каже се у саопштењу КОВ-а. 

Часопис „Ковине“је и даље мезимче 
КОВ-а коме се посвећује заслужена пажња.
Остао је најмањи часопис у нас с богатим 
и занимљивим садржајем. Број 35 је 
посвећен оснивачу Петру Крдуу поводом 
10 година од његовог одласка и међу 
својим корицама је угостио Крдуове песме, 
један од његових интервјуа са Сиораном, 
као и прилоге  М. Пантића, И. Матијевић, 
А. Бландијане, Д. Ређепа, Ј. Ћирилова, В. 
Павковића, Т. Крагујевић, Ф. Копчеа, А. 
Б. Лаковића, А. Настевског, Г. Бабуца, О. 
Толнаија, Д. Албахарија, Е. Халиловића, Л. 
Блашковића, П. П. Поповића, И. Лаловића, 
А. Кристи, В. Вајблингера, Д. Марковића, Н. 
Живановића, Л. М. Барос, И. Деспотовића, Ђ. 
Крстина и других. 

У оквиру манифестације биће 
организована изложба акварела и цртежа 
Петру Крдуа, као и његових књига и дела 
кореспонденције са значајним личностима 
наше и светске књижевности. 

На овај начин ће у Књижевној општини 
Вршац песнику и неуморном културном 
прегаоцу, Петру Крдуу, бити одата почаст 
у духу његовог динамичног, смисленог и 
муњевитог проласка кроз дати нам свет 
сада у искушењу које је песник у својим 

песмама већ деценијама уназад предвидео. 
Манифестација је подржана од стране 

Министарства културе и информисања. 

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКОГ ПЕСНИКА  
ЈЕДАНАЕСТИ ДАНИ ПЕТРУ КРДУА У ВРШЦУ 

Сваки пут стиже до неког 
раскршћа  - стих је који отвара 
песнички свет осме збирке песама 
Раскршћа Драгице Станојловић 
која је представљена вршачкој 
публици 24. септембра у Салону 
код Порте, седишту Удружења 
Тачка сусретања. Том приликом 
Поетски театар Мементо Вршац 
(Вања Ј.В., Станислава Плећаш и 
Марија Васић Каначки) извео је 
перформанс на основу песама из 
књиге Раскршћа. Драмско-лирски 
игроказ са симболистичким сценским 
елементима дали су један вид читања 
и приступа у разумевању књиге. Једна 
од тема која је била обрађена је реч. 
Реч у феноменолошком виђењу губи 
моћ, тиме се нарушава комуникација, 
интеракција, а посебно уметнички 
израз који трага за иманентним 
одговорима душе. 

O књижевно уметничким 
вредностима песaма говорио је 
истакнути књижевни критичар Илија 
Бакић који је предочио условљеност 
настанка медитативне поезије у 
девастираној објективној стварности 
где се црпе садржаји и мери трпљење. 
Егзистенција налази упориште у 
стоицизму. 

У исцрпном предговору др Милош 
Ђурић, изеђу осталог, каже: “То је 
поезија интелектуалног разговора са 
човеком и самим собом, биографска 

као и свака поезија, урбана, али 
се среће са капијама детињства, 
истинита и сва од истине, љубави и 
морала. Њени јунаци су угрожени 
људи, а њено време је опасно време”. 

Оливија Русовац даје своје 
промишљање на клапни: “Раскршћа 
су тако сведочанство о непостојању 

комуникације међу људима, о 
отуђености у којој се излаз тражи 
не у другоме или смелој одлуци о 
избору новог пута, него у светлуцању 
пластичног екрана или апликација на 
мобилном телефону ”. 

Било како било уметничко дело 
мора да интригира, задире у мисао, 

осет, да нас оплемењује и помало 
мења. Тек тада можемо рећи да нисмо 
подлегли општеприхваћеној апатији, 
дефетизму, индоленцији. Управо то 
чини књига песама Раскршћа Драгице 
Станојловић. 

Марија Васић Каначки 

ПОЕЗИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ РАЗГОВОРА 
СА ЧОВЕКОМ И САМИМ СОБОМ

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „РАСКРШЋА“ 
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Пре неколико дана награђени сте 
на Weekend media фестивалу у Ровињу 
за концепт за тв серију „Испод грла“. 
Идеја за серију заснована је на вашем 
истоименом роману? 

- Мада не учествујем у сличним 
форматима, а познато је да ни своје романе 
не шаљем на конкурсе, нисам могао да 
одбијем позив који ми је упутила Леа 

Станковић, креаторка овог шоуа. Изазов је 
такмичити се са колегама из целог региона. 
У жирију су седели Сергеј Трифуновић, 
Марио Петрековић и Небојша Тараба, 
продуцент ХБО серије „Успјех“, као и серије 
„Новине“ која је одушевила публику широм 
света путем Нетфликс платформе. Идеја је 
заснована на роману, али током развоја под 
менторством Вука Ршумовића и Драгана 
Бјелогрлића прошли смо доста фаза. Сада 
имамо план да направимо прву сапуницу са 
квир протагонистима на овим просторима 
уз елементе драмеди жанра, што ће, 
верујем, задовољити укус великог броја 
гледалаца, не само оних који су навикли да 
гледају такав садржај. На прилично лаган 
начин третираћемо важну тему, а ја сам 
веома задовољан својим сценаристичким 
задатком у првој епизоди. Према гласовима 
публике и оцени жирија освојио сам друго 
место, док је победу однела колегиница 
Нада Савић. Нас двоје се подржавамо од 
самог старта и када смо стали на сцену као 
финалисти, више није било важно у чије ће 
руке отићи главна награда. Баш тог дана је 
и наш заједнички пријатељ Ђорђе Трбовић 
на фестивалу прослављао десет година „Ај-
ди-џеј“ музичке доминације, тако да смо 
имали више повода и разлога за славље до 
зоре. 

Да ли ће серија бити реализована? 
Имате ли већ неке планове (или жеље) 
када је у питању продукција, избор 
глумаца, редитеља...? 

- Имам жеље за глумце – Драган 
Секулић, Лука Грбић и Јоаким Тасић као 
протагонисти, уз Вању Милачић, Јанка 
Поповића Воларића, Милену Радуловић, 
Душанку Стојановић Глид... Рано је да 
се прича о редитељу, међутим, Станко 
Црнобрња је мој фаворит. Заједнички бих 
волео да пишем са Видом Басаром, која 
је радила „Љубав и мржњу“. Када је реч о 
продукцији, толико је кућа које данас праве 
добар садржај да не бих могао да донесем 
одлуку. Ту ипак чекам конкретну понуду и 

спремност за рад. Поред свих препрека, 
сигуран сам да ћемо радити, поготово сада, 
када је публика у толикој мери бирала мене 
као фаворита. Не сумњам превише у своје 
процене, то се доказало више пута. 

На дан изласка овог издања 
Вршачке куле, бранићете и мастер тезу 
на одсеку Производње тв серија, на 
Факултету за медије и комуникације, 
под менторством Драгана Бјелогрлића 
и Вука Ршумовића. Последњих година 
домаће тржиште телевизијских серија 
се убрзано развија, подаци говоре да 
је у Србији у протекле четири године 
снимљено чак сто серија. Како ви 
тумачите овај тренд? 

- Интервју за „Кулу“ ми се увек некако 

поклопи на дан важних догађаја, а сада 
баш имам трему, јер од те одбране пред 
присутним продуцентима и емитерима 
у великој мери зависи судбина пројекта. 
Но, апсолутно сте у праву. Овај тренд 
је заиста фантастичан. Домаће серије 
победиле су вишегодишњу владавину 
дневног ријалитија, што показују рејтинзи. 
Не заборавите да серије можемо продати 
и направити фантастичну рекламу својој 
земљи, поред осталог, и у туристичком 
смислу. Јелена Вељача је, рецимо, то 
одлично урадила за Хрватску. 

Да ли по вашем мишљењу пораст 

ИНТЕРВЈУ

Писац и комуниколог, а ускоро и мастер драмски аудио-
визуелни уметник Стефан Михајловски добитник је друге 
награде на ровињском Weekend media фестивалу за идеју 
за телевизијску серију чији ће сценарио бити заснован на 
његовом роману „Испод грла“. Према његовим речима, 
биће то прва домаћа тв сапуница са квир (припадницима 
мањинских сексуалних оријентација) протагонистима. За 
„Вршачку кулу“ Михајловски је говорио о експанзији тв 
серија, улози уметности у демократизацији друштва и новој 
књизи која ће се ускоро појавити пред читаоцима. 

„Домаће серије 
победиле су 
вишегодишњу 
владавину 
дневног 
ријалитија“ 

СТЕФАН МИХАЈЛОВСКИ, ПИСАЦ, ТВ АУТОР И КОМУНИКОЛОГ: 

„МОРАЛНА ОСУДА ЈЕ ПРОТИВНИК 
ДРАМСКЕ РАДЊЕ, 

ТРЕБА ПИСАТИ 
КАО ДА ВАШЕ ИМЕ 
НЕЋЕ СТАЈАТИ НА 

КОРИЦАМА“ 
 



ПЕТАК • 1. октобар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 77
броја телевизијских серија прати и 
побољшање квалитета? 

- Има ту заиста за свакога понешто. 
Најгледаније су и даље теленовеле и свака 
част екипи која ради преко три стотине 
епизода. Међутим, врхунске драмске 
серије су оно што дуго нисмо имали, а 
сада је то случај. Ранијих година, након 
нераскидиве везе са „Бољим животом“, 
„Срећним људима“ и „Породичним 
благом“, имали смо налет комедије. Ту 
се десила непоновљива „Љубав, навика, 
паника“. После тога је на сцену наступио 
„Рањени орао“, серија која ће остати 
забележена у историји, јер и даље последња 
епизода држи највиши рејтинг од када се 
мери гледаност у Србији. Тренутак када 
сам лично схватио да смо на добром путу 
је серија „Јутро ће променити све“. Данас 
пратимо „Мочвару“, „Мама и тата се играју 
рата“, „Кости“, „Калканске кругове“... Гледали 
смо и „Породицу“. Лично се неизмерно 
радујем домаћој верзији „Династије“, као 
и другој сезони серије „Тајне винове лозе“. 
Када имате избор, сигурно је да се ту негде 
крије и квалитет. 

Шта су јаке стране савремених 
домаћих телевизијских серија? Да ли им 
нешто недостаје? 

- Универзалност приче је оно ка чему 
приметим да већина креатора тежи. Ту 

се враћамо на продају и прихваћеност у 
свету. Очекује се и долазак Нетфликса у 
Србију наредне године, тако да нам пара, 
за сада, не недостаје. Многи су у потрази 
за причама и људима који ће их развијати, 
снимати, глумити, монтирати... Реткост је 
тренутно пронаћи некога из индустрије 
ко нема посао. Само нека потраје. Оно 
што нам у овом тренутку очигледно фали 
је још ТВ канала, јер одједном немамо где 
да емитујемо све што снимимо. Узбудљив 
период је пред нама. 

Прошле јесени објавили сте роман 
„14 дана карантина“, једну од првих 
„пандемијских“ књига на српском 

језику. Ситуација у којој се свет налази 
последњих 18 месеци у вашем роману 
сагледана је из угла заљубљивања и 
идентитетских проблема. Колико је ова 
криза променила људе и међуљудске 
односе на свакодневном нивоу? 
Мислите ли да ће оставити дубљи траг 
на генерацијама које данас стасавају 
када су у питању поимања базичних 
људских тема – љубави, пријатељства, 
слободе...? 

- Чујем да многи још увек пате од 
периода званог „ванредно стање“. Из 
мојих ликова – Јакше, Вука и мачке Софи 
су, за то време, изашли многи страхови, 
пре свега, страх од самоће. Проклетство 
је кад не знаш сам да заспиш. Што се тиче 
свакодневног, за мене је свака криза 
прилика. Постали смо електронски 
писменији, верујем да и на медијском 
небу у том смислу има помака. Читам да се 
успешно ради и на вакцини против ХИВ-а. 
Што се тиче базичних људских тема које 
помињете, ја сам до примања друге дозе, 
тј. успешне имунизације, имао приличну 
фрку. Сада, Богу хвала, поново живим 
прилично слободно и заљубљено, окружен 
пријатељима. 

„14 дана карантина“ добиће и 
своју позоришну верзију на пролеће. 
Колико сте укључени у процес рада на 
представи, шта очекујете од ње? 

- Када ме је Предраг Аздејковић 
контактирао са жељом да буде продуцент, 
најтеже ми је било да о томе ћутим до 
званичне одлуке, тј. подршке Министарства 

културе. Нисам превише укључен. При 
продаји права, оставио сам документ са 
смерницама и детаљима које сматрам 
важним, али процес сам препустио екипи 
са напоменом да сам ту уколико негде 
запне. Очекујем катарзу, чак и специјално 
стање метаноје. 

У сајамским данима представићете 
и нову књигу – овога пута је у питању 
комедија? 

- „Девојка за удају“ је романтична 
комедија и заиста сам уживао док сам 
је писао. Колико год мој досадашњи 
књижевни опус био мрачан, ово ће бити 
потуно другачије. Прича о девојци која 
неколико пута одлаже венчање „кривицом“ 
пандемије, док је пред искушењем да се 

у периоду чекања врати бившем, била 
ми је толико забавна да сам морао да 
је укоричим. Пријатељи који су имали 
прилику да читају, у шали кажу да се и Софи 
Кинсела, ауторка „Купохоличарке“, плаши 
успеха овог дела. А можда су и озбиљни, 
само то говоре кроз осмех, повучени 
атмосфером из књиге. Ако постоји награда 
за најнеозбиљнији роман године, сигуран 
сам да ће отићи у моје руке. 

У својим књигама често се бавите 
ЛГБТQ+ тематиком, а ове године сте 
били и члан жирија за најбољу квир 
причу. Како бисте оценили домаћу квир 
књижевност? Да ли је она видљива за 
широку књижевну публику или је прате 
само одређени кругови? 

- Ово је друга година да сам у жирију. 
Захвалан сам ауторима на прилици да 
прочитам преко сто кратких прича квир 
тематике, што само доказује плодност и 
жељу да ову тему ставимо у фокус. Проблем 
настаје код издавања романа, јер људи 
на позицији моћи не виде финансијску 
исплативост оваквих подухвата. Кажу: „Где 
ћеш против оног откаченог Михајловског, 
видиш да сваке године нешто издаје“. 
Шалу на страну, заиста бих волео да имају 
више слуха. Квир наратив је специфичан, 
јер је, чини ми се, више од свих других – 

искрен. Најчешће је аутобиографски или 
аутофикцијски, дакле, у питању је искуство 
које је болом преточено у текст. Многима 
је то део и психотерапије. Управо због 
свих тих елемената, толико је јак, велики 
и изазива бурне реакције. Од скоро су 
сва моја дела доступна публици широм 
света у електронском формату путем 
платформе Bookmate, а штампана изадања 
могу се пронаћи у целом региону. Чак смо 
неколико прича из „Лица данашњице“ 
урадили као аудио књигу и пустили 
потпуно бесплатно на дан осмогодишњице 
мог рада. Чим будем имао више времена, 
радо ћу направити још тих комадића из 
домена мултимедијалног стваралаштва. 
Свакако је мој савет за оне који имају 
кочнице – пишите као да ваше име неће 
стајати на корицама. Морална осуда је 
противник драмске радње. Из мене је, 
управо том методом и уз мало алкохола, 
изашло оно што доводи до суза оне који 
читају, а потом се јаве на друштвеним 
мрежама под набојем екстремно јаких 
емоција. Не стидим се искрености. 

Има ли помака када је у питању 
смањење хомофобије у српском друштву 
и могу ли књижевност (и уметност уопште) 
да направе неку разлику на том плану? 

- Помак по питању смањена хомофобије 
видим из дана у дан. Мени је омиљена кампања 
коју сам до сада урадио на ту тему „Биће боље“ из 
2017. године. Тада смо снимали видео подршке 
са Јеленом Карлеушом, Маријом Шерифовић, 
Аном Бекутом... Верујем да култура и уметност 
могу помоћи у демократизацији многих, па тако 
и квир питања.  Ту ћу поменути феномен „Зови 
ме својим именом“. Асиман је стигао до многих 
срца различитих сексуалности и идентитета. 
Рецимо, када Жељко Јоксимовић пева „Дрска 
жено плава“, у тој песми се проналазе многи, 
без обзира на боју косе или пол. Када Тома пева 
за Љиљању, сигурно је да то не дотиче само оне 
које се зову Љиљана. Нисам „Соло играчица“, 
али брате, кад Розга крене, нема шансе да 
останем имун. Дакле, све је у, првенствено – 
моћи интерпретације, а она је на највишем 
нивоу уколико осетиш оно што говориш, певаш 
или пишеш. Интимни разлог бављења овим 
послом за мене је далеко јачи мотив од новчане 
накнаде. 

Т.С. 

„Све је у моћи 
интерпретације, 
а она је на 
највишем нивоу 
ако се осећа оно 
што се говори, 
пева или пише“ 

„Мој нови 
роман „Девојка 
за удају“ је 
романтична 
комедија и 
ако постоји 
награда за 
најнеозбиљнији 
роман, отићи ће 
у моје руке“  

ПЕТ ГОДИНА 
КОЛУМНЕ У 
ЧАСОПИСУ 

„ТИНЕРЕТЕА“ 
Већ пет година сарађујете са 

часописом за младе „Тинеретеа“ 
на румунском језику, а тренутно 
је актуелна нова сезона колумни. 
Којим се темама овде бавите? 

- Та сарадња ми је драга управо 
због циљне групе. Они сјајно 
прихвате сваки текст. А било је ту 
свега – људских права, културе, 
некултуре, секс дејт апликација, 
позиције жена, маргинализованих 
група, телевизијског посла, 
књижевности, ТикТока... Понекад 
ми је тешко да их погодим, јер, 
треба држати издање атрактивним 
из броја у број. Ево једног питања 
управо из тог серијала читаоцима 
„Куле“ за размишљење. Када 
сте последњи пут некоме рекли 
„извини“? А сигурно смо некоме 
за нешто криви. Ја сам, иначе, са 
колумном на српском променио 
пет медија. Када се десио тај превод 
мислио сам: „Ето, годину, две, па ће 
да им досади“. Међутим, прошло 
је већ пет. Договорили смо, као 
што сте рекли, нову сезону, што ме 
веома радује. Многе колеге питају за 
рецепт, али одговор је једноставан. 
Како старим све се више волим. 

Ф
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Река која протиче близу места где се одржава 
највећи светски музички фестивал на отвореном 
Гластонбери, загађена је недозвољеним дрогама, 
попут кокаина и екстазија, јер посетиоци под 
дејством опијата често уринирају на тло, тврде 
научници. 

Истраживачи са Универзитета Бангор 
открили су да се концентрација МДМА, познатог 
као екстази, учетворостручила низводно у 
реци Вајтлејк у недељи након Гластонбери 
фестивала, када је последњи пут одржан 2019, 
преноси Ројтерс. Наводи се да је и концентрација 

кокаина порасла на ниво који би могао да утиче 
на животни циклус европских јегуља, иначе 
заштићене врсте која живи у овим водама. 
Истраживачи закључују да се контаминација тла 
нелегалним дрогама услед мокрења на јавном 
месту дешава на сваком музичком фестивалу, 
а да близина места Гластонбери фестивала 
резултира да било какви медикаменти овог 
порекла имају мало времена да се ту разграде, 
пре него што уђу у осетљиви слатководни 
екосистем, преноси Танјуг. 

Извор: Политика

У лондонској подземној 
железници драстично је 
повећан број несрећа на 
покретним степеницама, јер 
људи избегавају да се држе 
за рукохвате, страхујући да 
ће се тако заразити вирусом 
корона.

Дејли телеграф и Ивнинг 
стандард објавили су да је 
од априла до јуна ове године 
регистровано 12 тешких 
повреда у саставу лондонске 
подземне железнице и још 23 
такве у градским аутобусима. 
То је више него у било којем 
кварталу претходних година.

„Људи чешће падају на 
покретним степеницама 
јер влада перцепција да 
због пандемије ковида 
19 рукохвати нису чисти”, 
изјавио је Енди Лојд, 
директор лондонског 
градског (ТФЛ) саобраћаја.

„Други велики проблем 
је пијанство”, додао је Лојд, 
прецизирајући да је то 
посебно изражено у ноћима 
од петка до недеље. Наиме, 
укидањем рестрикција и 
поновним отварањем пабова 
повећао се и број пијаних 
путника у ноћним сатима, 
што је погоршало ситуацију.

Број путника у лондонској 
подземној железници и у 
градским аутобусима готово 
се вратио на ниво пре 

пандемије. Градске власти 
Лондона зато планирају 
да на покретне степенице 
постављају додатне уређаје 

за ултраљубичасто зрачење, 
који неутралишу вирусе. 

Извор: Политика

По узору на пиштољ из 1835. 
* Ракетно балистичко оружје 
из времена Другог светског 
рата, „каћуша”, употребљавано 
у јединицама Црвене армије 
СССР, понекад је незванично 
називано „Стаљинове оргуље”. 
Био је то вишеструки лансер 
ракета, постављен на адаптирану 
каросерију камиона, или као 
камионска приколица. Имао је 
ефекат као четрдесет минобацача, 
са знатно већим дометом. 
Конструктор генерал Кошчов као 
узор узео је опис десетоцевног 
пиштоља којим је покушан атентат 
на Луја Филипа 1835. године. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КАКО ЈЕ 
НАСТАЛА 

„КАЋУША” 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ПАНДЕМИЈА ВИРУСА КОРОНА МЕЊА НАВИКЕ 

СВЕ ЧЕШЋЕ ПОВРЕДЕ НА 
ПОКРЕТНИМ СТЕПЕНИЦАМА  

Суд у Индији 
наложио је једном 
фризерском салону 
да плати 20 милиона 
рупија (271.000 долара) 
одштете манекенки због 
погрешне фризуре.

У тужби се наводи 
да је та жена због 
своје дуге косе често 
добијала ангажман код 
компанија за производњу 
препарата за косу, али да 
у салону није ошишана по 
датим упутствима, због 
чега је претрпела велики 
губитак, преноси Би-Би-
Си.

Индијска Национална 
комисија за решавања 
потрошачких спорова 
(NCDRC) саопштила је 
да је та жена изгубила 
„очекиване послове 

и претрпела огроман 
губитак који је потпуно 
променио њен стил 
живота и разбио јој сан да 
постане врхунски модел”.

„Доживела је тежак 
психички слом и трауму 
због немара при шишању 
косе и није могла да се 
концентрише на посао 
и на крају је изгубила 
посао”, наводи се у 
пресуди.

Манекенка је 2018. 
године отишла у један 
хотел, у ком се налази 
салон, да се ошиша, и 
дала је посебна упутства 
особљу о изгледу који 
жели, али фризерка је 
одрезала велики део 
њене косе. 

Извор: Политика

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ 

СУД У ИНДИЈИ КАЗНИО ФРИЗЕРСКИ САЛОН СА 
270.000 ДОЛАРА ЗБОГ ПОГРЕШНЕ ФРИЗУРЕ

ПОСЕТИОЦИ ФЕСТИВАЛА УГРОЖАВАЈУ ЕКОСИСТЕМ   

РЕКА У БЛИЗИНИ ГЛАСТОНБЕРИ ФЕСТИВАЛА УГРОЖЕНА ДРОГОМ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Једанаеста седница Скупштине 
општине Пландиште заказана је за 
среду 29. септембра.2021. године и 
биће одржана у ДАК-у, у Свечаној 
сали Културно образовног центра 
„Вук Караџић“. Пошто је овај број 
„Вршачке куле“ био одштампан 
у време одржавања седнице, 
опширнији извештај обајвићемо у 
наредном броју. 

На дневном реду седнице нашло 
се 5 тачака. Одборници су прво 
утврђивали предлог Одлуке о другим 

изменама и допунама Одлуке о 
буџету Општиине Пландиште за 2021. 
годину (други ребаланс), а након тога 
су разматрали Извештај о извршењу 
Одлуке о буџету општине Пландиште 
за период јануар-јун 2021. године. 
Одборници су након тога разматрали 
Извештај о раду Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2020-2021. 
годину а затим и Годишњи план рада 
за исти период. Последња тачка била 
су текућа питања.

У СРЕДУ 29. СЕПТЕМБРА ОДРЖАНА  11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“ 
суфинансира Општина Пландиште

Меморијални турнир у риболову на пловак 
“Милош Драмлићанин Кике”, који је протеклог 
викенда организован на рибњаку Багер у 
Пландишту, окупио је велики број такмичара и 
љубитеља риболова. Повољни временски услови и 
изузетно леп сунчан дан успео је да окупи више од 
20 такмичара и велики број мештана који су дошли 
да уживају у овом несвакидашњем резервату 
природе.

-Захвалио бих се свим учесницима што су 
дошли да испоштују овај турнир и што сваке 
године увећавамо број такмичара и на тај начин 

дајемо свој мали допринос да живи сећање на 
овог великог човека. Захвалио бих се и породици 
Драмлићанин и најближим пријатељима што су 
својим присуством увеличали организацују овог 
меморијалног турнира, изјавио је Горан Личина, 
представник удружења риболоваца “Смуђ”.

Иако је резултат овог такмичења у другом плану, 
ипак треба поменути најуспешније такмичаре: 1. 
место Горан Димитријевић 5.060 кг, 2. место Младен 
Ангеловски 0,860 кг, 3. место Владимир Аћимов 
0,610 кг.

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКОГ ЧОВЕКА
ЗАВРШЕН МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР “МИЛОШ ДРАМЛИЋАНИН КИКЕ”

У организацији Црвеног крста Пландиште, у 
просторијама КОЦ-а “Вук Караџић“ , одржана је 
трећа по реду акција доборовољног давања крви. 
Септембарска акција је и последња у овој години 
која се реализује заједно са Заводом за трансфузију 
крви Војводине из Новог Сада.

Акцији се укупно одазвало 56 давалаца, од 
којих је 6 било одбијено. Крв је дало 50 давалаца, 
од којих је 6 било прводавалаца. Акција је имала 
добар одзив, имајући у виду епидемиолошку 
ситуацију и услове под којим је организована уз 
поштовање свих мера превентивне заштите од 
инфекције корона вируса.

– Црвени крст Пландиште изузетно је 

задовољан успехом акције и бројем сакупљених 
јединица крви. Више је од очекиваног јер се акција 
одвијала у специфичним условима, поштујући 
мере превенције у борби против вируса ковид-19, 
у време када су потребе за крвљу пуно веће него 
иначе у овом периоду, изјавио је Раде Митровски, 
секретар ЦК Пландиште.

И у овој, као и у претходне две овогодишње 
акције, крв су дали, председник општине, Јован 
Репац и заменик председника општине, Душан 
Ћурчић. Ови функционери, већ пар година уназад, 
не пропуштају ниједну акцију добровољног 
давања крви.

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ
ПОСЛЕДЊА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У ОВОЈ ГОДИНИ

Савет за безбедност саобраћаја 
Општине Пландиште, у сарадњи са 
Агенцијом за безбедност саобраћаја и 
Агенцијом “Концепт 192”, организовао 
је једнодневну тренинг обуку за возаче 
мотоцикла и мопеда.

Циљ је да се млади полазнике едукују 
о основним правилима понашања у 
саобраћају, а да се искуснији, који имају 
много километара иза себе, подсете 
на неке грешке које се често праве 
у вожњи. Уз помоћ акредитованих 
инструктора и представника мото 
клубова “Ђанго” и “Панонски гусари” 
успешно је презентована читава 
концепција пројекта.

- На тренинг обуци имали смо укупно 
16 учесника који су показали своје 
вештине управљања моторима, али и 

усвајали све оне савете и примедбе на 
које су указивали инструктори. Овакве 
акције и рад Савета за безбедност 
саобраћаја Општине Пландиште су 
врло значајне за унапређење система 
безбедности саобраћаја, јер током 
њихове реализације активно радимо 
са различитим категоријама учесника: 
пешаци, мотоциклисти, бициклисти, 
возачи трактора и теретних возила, и на 
тај начин се трудимо да побољшамо и 
унапредимо безбедност свих учесника 
у саобраћају, изјавио је Јован Репац, 
председник Општине Пландиште.

Након завршене обуке председник 
Репац је свим учесницима поделио 
пригодне поклоне и промотивни 
материјал у знак захвалности за учешће 
на овом пројекту.

ТРЕНИНГ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ПРЕДЛОГ ДРУГОГ РЕБАЛАНАСА БУЏЕТА 

ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ 
И ПОДСЕЋАЊЕ ИСКУСНИХ ВОЗАЧА
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Хемијско – медицинска школа - одељење IV 5

Хемијско – медицинска школа - одељење IV 4
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (135)

ТРИПТИХОН У  БЛАЖЕНОЈ СЕНЦИ БОГОВА
Могао је Паја Јовановић на 

Вршачком Триптихону да наслика 
друго лице Вршца, железничку 
станицу, прву електричну 
централу, ливницу и младу  
индустрију у еуфоричном заносу 
промене лица света и судбине 
људи. Уместо тога Паја је свој 
вољени Вршац приказао као 
оазу, блажено место у сенци света 
промена у коме је информатички 
паук телеграфа већ плео своју 
прву глобалну мрежу мотивишући  
похлепу и жељу за контролом 
људи.Контролор је постао 
предвидљив и контролисан.

Управо ових дана пише се о 
књизи једне америчке ауторке 
која тврди да наши скупи вољени  
обожавани тв екрани, као глобални 
кибицфенстери, раде и као домаћи 
издајници односно она тврди 
да телевизори стално о снимају 
говор око себе и шаљу га у неке центре 
који то компјутерски обрађују да би 
великог стратега маркетинга потрошње 
и куповине снадбели подацима свих 
профила, циљне групе потрошача, 
односно, читај плена или жртве.

Наравнио гомила приватности постаје 

шлаг на торти којом се предвиђа и 
подмазује наше понашање.

Некакви огромни компјујтери 
постају монструозни стручњаци за 
читање људских најскривенијих жеља 
и подстицање жељених понашања. 
Професија психолога као један на једног, 
човека који преферира да разуме људску 

психу и несретник који сумња да може да 
држи под контролом сопствени ум, постају 
пуки аматеризам једног божанског читача 
људских мисли који, како  безазлено 
звучи, наводи човека на куповину.

Проблем је само у дискретности да они 
који подстичу наш слободни избор успеју  
да нас одрже у заблуди наше слободне 

воље.
Некад су религије, језик, 

културе и традиције уједначавале, 
синхронизовале људска 
понашања да  не постанемо 
индивидуалци без идентитета и 
индивидуалности. Инфо програми 
са лакоћом читају мимику, финесе 
говора, дијалекте, сленг и шта све 
не.

А истовремено најбољи борци 
човечанства, играчи сајбер 
игара, обучавају компјутерске 
програме својим вештинама, дају 
податке о својим ограничењима, 
лимитима и указују на креативну 
агресивност коју такође велики 
алгоритми кодирају чинећи 
и тај бастион наше одбране 
исконског преживљавања  пуким 
фолклором.

А на Пајином Триптихону 
у нежној заштићеној ценси 

бестијалног света Вршчани тргују, раде, 
друже се, забоварали су на  пошааст 
куге век раније и не слуте пошаст која 
ће и Вршац задесити век касније. Златна 
средина златног времена.

Т. Сухецки

Немачка, 1943: двадесетшестогодишња Роза 
Сауер остала је без родитеља, а њен вољени 
супруг бори се у првим редовима фронта. Сама 
и без новца, она доноси судбоносну одлуку да 
напусти ратом разорени Берлин и оде на село, код 
мужевљевих родитеља, надајући се да ће тамо 
пронаћи уточиште. Али, једног јутра пробудили 
су је службеници СС-а како би јој саопштили да је 
регрутована за једну од Хитлерових дегустаторки. 
Њен задатак био је да са још девет жена сваки дан 
одлази у Хитлеров тајни штаб – Вучју јазбину – 
и пре њега проба сваки оброк. Заробљена на 
погрешној страни историје, на ивици пакта са 
злом и опрхвана кривицом, Роза је вођена само 
једним – инстинктом за преживљавањем.

Читајући један италијански лист, 2014. године, 
Розела Посторино наишла је на мали  чланак 
о жени по имену Марго Волк и одмах схватила 
да има материјал за роман. У питању је старица 
која је након мирно проживљеног живота у 
Немачкој, одлучила да открије тајну коју је чувала 
чак 60 година. У рођенданском интервјуу који 
је дала 2013. године, открила је да је радила као 
пробачица хране за Адолфа Хитлера. Она и још 14 
жена морале су свакодневно да пробају храну пре 
Хитлера и тако ризикују да буду отроване. Иако 
није самовољно одабрала да ради за Хитлера, 
Волк је свакодневно ризиковала живот због 
њега. Управо та морална дилема, инспирисала 
је Посторино да пружи уметнички осврт на њену 
животну причу.

С обзиром на то да није имала прилику да 
лично разговара с Марго Волк, Розела Посторино 
одлучила је да њено дело у потпуности буде 
фикција, а главној јунакињи је доделила своје 
име – Роза.  За тај поступак определила се како 
би се што боље разумела ситуацију и историјски 
моменат.

Роман „У вучјој јазбини“ постао је бестелер 
широм Европе и преведен је на чак 18 језика. По 
речима ауторке, успех њеног романа лежи у томе 
што је у питању прича о „обичној особи“ која се 
задесила усред моралне кризе.

Књигу можете пронаћи на сајту vulkani.rs и у 
свим књижарама Вулкан.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 
настављају да награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка 
књиге „У вучијој јазбини“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу Лујзе 
Хеј „Захвалност: Начин живота“, освојиле су је 
Емина Тот и Марина Грбић. Честитамо! Награде 
се могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

ЖИВОТИ ОБИЧНИХ ЉУДИ 
УХВАЋЕНИ У ВРТЛОГУ ВРЕМЕНА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ  УЗБУДЉИВИ БЕСТЕСЕЛЕР ПО ИСТИНИТОМ ДОГАЂАЈУ 

Ферзан Озпетек у роману „Попут даха“ 
приповеда узбудљиву и напету причу која води 
читаоца од садашњег тренутка до шездесетих 
година 20. века, од Рима до Истанбула. Али и 
садашњост и прошлост такође славе чаробни, 
чулни и толерантни Истанбул, његове древне 
хамаме, отоманске палате на Босфору и старе 
градске четврти које више не постоје.

Јунско недељно јутро у Риму. Серђо и 
Ђована су позвали на ручак два пара драгих 
пријатеља. Док ишчекују госте, на вратима 
се појављује непозната жена. Много година 
раније – објашњава она – живела је у том стану 
и жели да га види још једном. Зове се Елса 
Корти, допутовала је издалека и у торби чува 
свежањ старих, непрочитаних писама. Та писма 
приповедају догодовштине из њеног бурног 
живота, садрже сетом прожете исповести, али 
чувају и страшну тајну. Елсина појава призива 
мрачну прошлост која успева да нагризе чак 
и привидно миран и једноличан живот Серђа, 
Ђоване и њихових пријатеља, обележивши их 
заувек.

Ко је, заправо, Елса Корти? Зашто је пре доста 
година напустила Италију, готово побегавши, 
склањајући се заувек од своје сестре Аделе, за 
коју је била толико везана?

Ферзан Озпетек је турско-италијански 
режисер и сценариста. Добитник је 
најпрестижнијих награда и признања 
за кинематографију. Године 2008. Музеј 
модерне уметности у Њујорку посветио му је 
ретроспективну изложбу. „Попут даха“ је његов 
трећи роман.

„Попут даха“ Ферзана Озпетека можете 
наћи у свим Делфи књижарама, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs, 
као и на сајту delfi.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су два примерка романа „Попут 
даха“, који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књиге „Где 
си нестала, Бернардета“ освојиле су је Ивана 
Илинчић и Адријана Максимовић. Честитамо! 
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 до 17 
часова.

„ПОПУТ ДАХА“ 
ОД РИМА ДО ИСТАНБУЛА

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУЕВРОПСКО-ОРИЈЕНТАЛНИ КОКТЕЛ 
О ЉУБАВИ, ГУБИТКУ И ПОРОДИЧНОЈ ТАЈНИ КОЈА СЕ ЧУВАЛА ДЕЦЕНИЈАМА
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ПРОГЛАШЕНИ 
ПОБЕДНИЦИ 

КОНКУРСА 
„ЉУБАВ И ВИНО“

Конкурс Винарије Драшковић за најлепшу песму о 
љубави и вину, по идеји Мирјане Бобић Мојсиловић, добио 
је свој епилог у суботу, 18. Септембра 2021. године, када 
је приређена промоција Збирке песама о љубави и вину 
и проглашени награђени аутори. Промоција је одржана у 
реновираном винском комплексу Хелвеција 1880 у Вршцу.

На конкурс је пристигло преко 500 песама аутора из свих 
делова Србије, 
региона па чак 
и света. Жири 
у саставу Нађа 
Бранков, Иван 
Токин и Игор 
Каранов, изабрао 
је песме које су 
ушле у збирку, 
а аутори три 
најлепше песме, по 
избору жирија, су 
награђени. Трећу 
награду освојио 
је Иван Стојковић, 
другу Јеванђеније 
Јулијан 
Димитријевић, а 
првонаграђени је 
Гордан Горуновић.

Промоцији су 
присуствовали 
и председник 
пословног 
система Свислајон 
-Таково Родољуб Драшковић и идејни творац Конкурса 
Мирјана Бобић Мојсиловић. Програм промоције збирке 
су употпунили наступи мецосопрана Љубице Вранеш и 
професора и ученика Музичке школе „Јосиф Маринковић“ 
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САЛАТА СА НАРОМ 
И МОЦАРЕЛОМ
НАМИРНИЦЕ:

-1 нар 
- 125 г моцарела сира (у 
свом соку)
- ½ шоље куваног 
кукуруза шећерца 
- 1 струк младог 
лука(зелени део) 
- 2 беби шаргарепе 
- сок од ½ лимуна ПРИПРЕМА: Очистити нар. 

Моцарела сир оцедити од сока и 
искидати на мање комаде. Кукуруз 
оцедити, Беби шаргарепу кратко 
бланширати па исећи на коцкице, а 
пера младог лука исећи на ситно.

Нар, кукуруз, коцкице шаргарепе и 
исецкана перца младог лука помешати 
све заједно и зачинити лимуновим 
соком. Комаде моцарела сира ставити 
одозго

ЧУПАВЕ ШНИЦЛЕ СА 
РЕНОМ И ОРАСИМА

НАМИРНИЦЕ:

-800 г Матијевић 
свињског бута
- 1 кашика киселе 
павлаке
-1 кашика млевених 
ораха
- 1 кашика зацина Ц
-3 кашике рена
Остало:
-3 јаја
-80 г презли
- 80 г брашна
-мало соли

ПРИПРЕМА: Матијевић свињски 
бут исећи на шницле, па их излупати 
чекићем за месо и посути зачином Ц. 
Рен помешати са киселом павлаком и 
млевеним орасима и премазати једну 
страну шницли. Затим их уваљати 
са обе стране у брашно, умућена и 
посољена јаја, па у презле. Пржити 
на загрејаном уљу, на лаганој ватри, 
а прво их окренути на страну која 
је намазана реном. Са сваке стране, 
шницле пржити 10ак минута. Готове 
ставити на кухињски убрус да упију 
вишак масноће. 

БРЗИ КОЛАЧ 
СА ШЉИВАМА

НАМИРНИЦЕ:

-3 јаја 
- 1,5 шоља шећера 
- ¾ шоље уља 
- 1 шоља млека
- 2 шоље брашна 
- 1 кесица прашка за 
пециво 
- 1 кесица ванилин 
шећера
- 300 г шљива 
-шећер у праху

ПРИПРЕМА: Шљиве опрати, 
очистити од коштица и преполовити. 
Умутити беланца у чврст снег.

Жуманца умутити са шећером 
и ванилом, па им додати брашно, 
прашак за пециво, уље и млеко. Мутити 
миксером док се не добије глатка 
смеса, па додати снег од беланаца и 
пажљиво промешати кашиком (не 
мешати пуно да смеса не спласне). 
Смесу сипати у припремљен плех, па 
преко распоредити полутке шљива. 
Пећи у рерни на 200°Ц. Готов колач 
посути шећером у праху.
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LITERA ROMÂNĂ

 Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, a sufinansat realizarea proiectului „Vocea Banatului”, pagina în limba română.
Opiile exprimate în materialul expus în proiectul mediilor nu reprezintă opiniile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale,care au dat resursele.

PĂSTRAREA PATRIMONIUL CULTURAL ȘI A MUZICI POPULARE ROMÂNEȘTI

Ediţia Marelui Festival de Folclor 
al Românilor din Voivodina
Cea de-a 61-a ediție a Ma-

relui Festival de Folclor 
al Românilor din Voivo-

dina – Serbia a avut loc sâmbătă 
și dumunică 28.- 29. august în 
sala de spectacole a Căminului 
Cultural din Seleuș. Everimen-
tul s-a desfățurat sub auspiciile 
Ministerului Culturii și Infor-
mării Publice al Republicii Ser-
bia, cu sprijinul Secretariatului 
Provincial pentru Cultură, In-
formarea Publică și Relaţiile cu 
Comunităţile Naţionale, Insti-
tutului de Cultură al Românilor 
din Voivodina și Radiotelevizi-
unii Voivodinei.

Programul inaugural a în-
ceput cu binecuvântarea Părin-
telui Icon. Stavrofor Cristian 
Băbuţ, parohul Bisericii Orto-
doxe Române din Seleuș. A ur-
mat intonarea rugăciunii ,,Ta-
tăl nostru” de membrii corului 
Bisericii Ortodoxe Române din 

Satu Nou, condus de Sebastian 
Bogdan și intonarea celor două 
imnuri de stat de către mem-
brii fanfarei S.C.A. ,,Progresul” 
din Vlaicovăţ. Celor prezenți 
spectacorilor dar și celor care 
au urmărit programul pe pa-
gina de facebook „Cotărița cu 
mirazuri” s-a adresat Ion Mag-
da, directorul Căminului Cul-
tural din Seleuș care simbolic a 
imânat cheia festivalului care 
se s-a desfășurat timp de două 
zile, dar și continuarea acestui 

festival în anii precedenți.Che-
ia a fost înmânată președinte-
lui festivalului Roman Bugar 
care cu această ocazie a men-
ționat inportanțe desfășurări 
unei astfel de manifestări cu 
o durată de 61 de anii. Cu cu-
vinte alese s-au adresat, Alma 
Rizvanović, consilier al vice-
președintelui Guvernului Ser-
biei și Goran Kaurić, locţitorul 
secretarului provincial pentru 

Cultură și Informare Publică și 
Relaţiile cu Comunităţile Con-
fesionale.

Excelenţa Sa Silvia Davido-
iu, ambasadorul României în 
Republica Serbia, care a men-
ționat inportanța manifestări 
care are o continuitatea timp 
de 61 de ani în păstrarea patri-
moniul cultural,totodată este 
onorată de a fi prezentă la ma-
rele eveniment al românilor de 
pe aceste meleaguri. Excelen-
ţei Sale i-a revenit onoarea de a 

proclamat deschis Marele Fes-
tival de la Seleuș.

În spectacol de sâmbătă al 
Marelui Festival s-a început cu 
prezentarea Orchestrei de Mu-
zică Populară a Românilor din 
Voivodina, dirijor Graţian Pe-
trovici. Solistul vocal Ion Mar-
covicean s-a prezentat primul 
pe scenă și a avut onoarea de a 
inaugura programul al Marelui 
Festival a revenit gazdelor. Au 

urmat solistele vocale Adriana 
Uzoni-Despot și Graţiela Bră-
gean, precum și violonistul Ro-
man Bugar, solistul instrumen-
tist Marian Roșu, solistele vo-
cale Isidora Ioviţă, Alexandra 
Cebzan Zeman și Angela Bu-
gar, apoi solistul instrumentist 
Alexandru Sfrâncioc și solista 
vocală Georgeta Sfrâncioc, Ion 
Marcovicean la ocarină și An-
gela Bugar la violină, solistele 
vocale Marina Santrač și Ana 
Maria Damian, Virginia Totan. 

Andrea Evi, Stivi Miuţă, soliști 
instrumentiști Mihajlo Nena-
dić, Mihajlo Krstić, și la final 
Orchestra de Muzică Popula-
ră a Românilor din Voivodina.

 În spectacolului de gală, 
Daniel Bala, ministru consili-
er la Consulatul General al Ro-
mâniei la Vârșeţ, a citit mesa-
jul de sprijin adresat de dom-
nul Gheorghe Dinu, consulul 
general al Consulatului General 
al României la Vârșeţ. Progra-
mul a fost inaugurat de Corul 
A.C.R. „Bocăluţ” – Torac, diri-
jor Todor Doru Ursu, după ca-
re s-a prezentat Grupul vocal 
din Nicolinț coordonatoare Ale-
xandra Lelea, Orchestra „Lira” 
a A.C.R. „Bocăluţ” – Torac pre-
cum și Orchestra de Muzică Po-
pulară a Românilor din Voivodi-
na, dirijor Graţian Petrovici. Pe 
scenă s-au prezentat soliști vo-
cali și intrumentiști:Darco Ne-

da, Gabriela Petrovici, Alexan-
dra Lelea, Alisia Lavinia Băbuț, 
Valentina Secheșan, Andreea 
Șoșdean, Cristina Mic, Sebas-
tian Bogdan, Firuța Cina, Firu 
Bogdan, Lavinius Nikolajevici, 
precum și oaspeți din Timișoa-
ra Ciprian Pop, și Formația de 
folclor „Voitegeana” din Voiteg 
care au participat la finalul pro-
gramului.În partea umoristică 
pe scena din Seleuș a urcat cu-
noscutul umorist, Ionel Lazăr 
din Ovcea. M. V.

LA TORAC A FOST TRADIȚIONAL MARCATĂ SĂRBĂTOAREA SATULUI 

Evenimente sportive, gastronomice şi culturale
Vineri, sâmbăta și duminică 

a fost marcată Sărbătoarea 
satului la Torac. Everimentul a 
început cu un turneu de mini-
fodbal” Torac 2021” care s-a des-
fășurat pe terenul pentru sport 
în centrul satului. 

Evenimentele prilejuite de 
marcarea sărbătorii satului au 
continuat sâmbătă cu un Con-
curs de prepararea gulașului de 
vită „ Gulașiada 2021” precum 
și manifestarea „ Secretele din 
Bucătăria Bunicii ediția a VII-a”, 
în organizarea Asociației feme-
ilor „ Bănățenele”. 

Duminică, pe scena Căminu-
lui Cultural din Torac, a avut loc 
un concert de muzică populară 
în organizarea A.C.R. „ Vichen-
tie Petrovici Bocăluţ. Programul 
a fost inaugurat de Orchestra de 
muzică „Lyra”, dirijor Filip Baloș, 
cu câteva piese muzicale. Publi-
cului și participanților în nume-
le Comunități locale s-a adresat 
Vasile Roșu, președitele Consi-
liului Comunități locale, mulțu-

mind pentru reușuita organizare 
a manifestări timp de două zile 
unde au fost incluse mai mul-
te activități culturale gastono-
mice și sportive. Prima pe sce-
na s-a prezentat Georgeta Sfăn-
cioc ca solistă vocală, Alexandru 
Sfrăncioc ca solist instrumentist 
din Torac, iar în continuare s-au 
prezentat solistele vocale Sebas-
tiana Trifon, Alexandra Cebzan, 
Zeman Daniel Petrașcu din Ni-
colinț, Isidora Ioviță din Iancov 
Most, Ana Maria Damian din 

Torac și Grupul vocal al Centru-
lui Artei Populare din Nicolinţ, 
coordonat de Alexandra Lelea. 
Corul mixt al A.C.R. „ Vichen-
tie Petrovici Bocăluţ” a interpre-
tat trei piese corale cu care s-au 
prezentat și la Marele festival 
desfășurat anul acesta la Seleuș. 
Oaspeți festivalului a fost Soci-
etatea pentru promovarea obi-
ceiurilor și a tradiției populare „ 
Buza Virag” din Novi Itebej, ca-
re s-au prezentat cu două jocuri 
tradiționale, care prezintă dan-

suri pentru copii, coregrafi Če-
sak Balaž și Česak Korčik Ani-
ka, coordonatori artistici Zima 
Valika și Zima Anita.

Trebuie menţionat că în cu-
rând v-a fi lansat un compact 
disc audio, care este de fapt un 
florilegiu al muzici corale toră-
cene. Lansarea acestui disc v-a 
avea loc în cadrul programu-
lui din acest an al Zilelor cul-
turii Torăcene care a debutat 
cu ocazia Sărbători satului și 
se v-a derula până la sărbăto-
rile de Crăciun. Evenimentele 
au fost organizate de Comuni-
tatea Locală Torac, A.C.R.” Vi-
chentie Petrovici Bocăluţ” spi-
jinite de Municipiul Jitiște și de 
Secretariatul provincial pentru 
cultură, informare și releția cu 
comunitățiile confesionale al 
Proviciei Autonome Voivodi-
na, prin proiectul „Promova-
rea culturii și artei minorității 
naționale române la Torac” care 
au asigurat condiţiile de desfă-
șurare a evenimentului. M. V.

LA TORAC A AVUT LOC CEA DE-A VII-A MANIFESTARE 
GASTRONOMICĂ

„Secretele din bucătăria 
bunici” - la o ediție nouă
Manifestrea, „Secrete-

le din bucătăria buni-
cii”, organizată deja tradi-
țional de Asociația Feme-
ilor „Banačanke – Bănățe-
nele” Torac” a avut loc pe 
data de 4 septembrie pen-
tru a șaptea oară, având în 
vedere responsabilitatea al 
organizatorilor, participan-
ților la situația și măsurile 
prezăzute. Gazdele a reu-
nit 8 asociații din Distric-
tul Banatului Central, in-
tr-un mod mai restrâns de-
cât anii precedenți. În nu-
mele organizatorilor celor 
prezenți sau adresat, Slagi-
ana Chitarescu, președinta 
Asociației Bănățenele, apoi 
Svjetlana Marković din ca-
drul Comitetului de orga-
nizare mulțumind asociați-
ilor pentru participare, ca-
re și de data aceasta a fost 
moderatoarea acestei ma-
nifestări. Celor prezenți sa 
adresat și Nemanja Smolčić, 
în numele Doo Delfin trade 
din Belgrad. 

În cadrul părții compe-
titive lucrările în concuren-
ță,au fost la trei categori - 
Criteriile de participare la 
partea competitivă a eveni-
mentului au fost următoa-
rele: • Produs sărat - Droj-

die (bază) - Croasante • Pro-
dus dulce - Drojdie (bază) – 
Strudel. Femeile s-au pre-
zentat și pregătit produse 
dulci și sărate conform ve-
chilor rețete ale mamelor, 
bunicilor și străbunicilor. 

Juriul în componența: 
Jelena Travar Miljević, care 
sprijina atât această manife-
tare cât și asociația de la în-
ființare și Nemanja Smoljčić 
de la „Delfin trade” din Bel-
grad au avut o sarcină di-
ficilă și au decis următoa-
rele premii: Primul loc la 
produse de patiserie sărate 
a fost câștigat de Asociația 
„Đurđevak” din Melenți, al 
doilea loc a aparținut Asoci-
ației „Zavičaj” din Ravni To-
polovac și al treilea a primit, 
Asociația „Vredne ruke” din 
Srpski Itebej. 

În ceea ce privește pro-
dusele de patiserie dulci, 
primul loc a fost câștigat de 
Asociația „Đurđevdan” din 
Jitiște, cel de-al al doilea de 
„Pensionarele „ din Torac, 
iar al treilea premiu a fost 
cucerit de Asociația „Đurđe-
vak” din Melenți. Manifes-
trea a fost sprijinită de Mu-
nicipalitatea Jitiște, compa-
nia PerSu și „Delfin trade” 
din Belgrad. M. V.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „LALA” 
LA O EDIȚIE NOUĂ

O tradiție a muzici 
populare de anii în șir 
În cadrul celei de-a 36-a 

„Zilei Berii”, care a avut loc 
în perioada 25-29 august la 
Zrenjanin, a fost organizată 
cea de-a 18-a Întâlnire In-
ternațională a Asociațiilor 
Culturale și Artice „LALA”. 
Zrenjanin este cunoscut ca 
un oraș care a depășit mult 
timp cadrul local printr-o 
serie de evenimente, care au 
devenit o tradiție, unul din-
tre ele este Festivalul LALA, 
care adună societăți cultu-
rale din țară și din regiune 
în fiecare an. 

Una dintre cele mai fru-
moase imagini de la acest 
eveniment este parada par-
ticipanților pe strada centra-
lă a orașului. Radovan Mol-
dovan, președintele S.C. „Pi-
onir” din Zrenjanin, și Zoran 
Ljubotina, directorul O.T. 
Zrenjanin, au fost gazde-
le oaspețiilor iar festivalul a 
fost deschis de Goran Marin-
kovic, directorul Centrului 
Cultural din Zrenjanin. Iniți-
atorii acestui festival în urmă 
cu 18 ani aveau două lucruri 
la idee: nevoia de a prezen-
ta patrimoniului cultural în 
toate regiunile europene și 
integrarea orașului Zrenja-
nin într-o hartă mai largă a 
evenimentelor culturale, în 
primul rând cu țările din zo-
na inconjurătoare. Pentru ca 
aceste să fie realizate, a fost 
necesar să cunoaștem tradi-
ția etno-muziologică a altor 

națiuni. Datorită caracteru-
lui său internațional, festiva-
lul LALA a avut mulți parti-
cipanți din diferite țări din 
32 de țări din Europa, Ame-
rica Latină și Asia. 

Festivalul Internațio-
nal de Folclor „LALA”a de-
venit o manifestare însoți-
toare a „Zilei berii”, care du-
rează o perioadă de 18 ani. 
Participanții la acest festi-
val au transmit atmosfera 
orașului din întreaga lume, 
ca invitați la multe festiva-
luri mai mari. Prima experi-
ență a fost la festivalul „Car-
patica” din Deva, România, 
acum 25 de ani. Tradițional 
în ficare an la acest festival 
a participat ansamblul fo-
cloric din Deva. 

Anul acesta s-au prezen-
tat ansambluri folclorice din 
România, Kostolac, Čačak, 
Arandjelovac, Vrșeț, Senta, 
Kisać și „Pionir” S.”Pionir” a 
avut sprijinul și ajutorul în 
organizarea unui astfel de 
festival de la Administrația 
Orașului, Centrul Cultural 
și O.T. Zrenjanin. S.C. „Pi-
onir”, anul acesta a împli-
nit 45 de ani de la fondare, 
în 1976. Peste patru decenii 
și jumătate, peste 5.000 de 
membri împărțiți în patru 
grupe de vârstă, de la cei mai 
tineri la veterani, au trecut 
prin această societate și are 
în prezent aproximativ 120 
de membri activi. M. V.  »Orchestra „Lyra”

 »Excelenţa Sa Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Serbia

 »Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina  »Corul A.C.R. „Bocăluţ” – Torac, dirijor Todor Doru Ursu
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м², 
на улазу у село, посађен са багремом, 
погодан за пчеларе. Тел. 064/425-6130.

Продајем стан 62 м², 6. спрат, 
Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721-949.

Продајем плац са виноградом у 
Малом Жаму, на улазу у село одлична 
локација. Повољно. Тел. 064/228-7558.

Купујем гарсоњеру или једнособан 
стан .Тел. 064/128-4698.

Продајем кућу 74 м²  на плацу 353м² 
за комплетно реновирање или рушење, 
све комуналије, Првомајска 97. Цена 
14.000€. Тел. 064/130-1043.

Продајем двоспратну кућу Трг 
Андрије Лукића 9 Вршац,.Два улаза у 
зграду, спратови одвојени 2 гараже и 
летља кухиња. Тел. 065/994-3394.

На продају спратн кућа у Вршцу на 
Гудуричком путу у улици Озренска 5, са 
комплетном инфраструктуром. Звати 
после 16 часова Тел. 066/503-0323.

Продајем стан једнособан дворишни 
са великим  подрумским простором, 
близу катедрале. Тел. 060/443-3753 и 
013/833-346.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина 587 м² са 
малим воћњаком. Тел 060/7342-609. 

Викендица спратна у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација. 
Цена 48.000€. Тел. 831-134.

Продаје се једнособан дворишни 
стан близу  Катедрале са великим 
подрумом. Тел. 060/443-3753.

На продају плац од 12 ари у улици 
Цара Лазара 35 у Вршцу са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 
часова. Тел: 066/503-0323.

На продају викендица (спратна) 
у Козлуку са (радним) базеном, 
реновирана и укњижена, струја, вода, 
канализација. Тел: 013/831-134.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 354 м2 
за комплетно реновирање или рушење, 
све комуналије. Првомајска 97. Тел: 
064/130-1043.

Мања кућа на продају у улици 
Јелене Варјашки 51. Тел. 063/7732308

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, башта, 
врт, Влајковац, Змај Јовина  33. Тел 
060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована са свом 
инфраструктуром. Тел. 064/6859415 и 
064/2805881.

Хитно на продају стан 57м²+ 10 м² у 
центру, стара градња. Тел. 064/2355436

Купујем стан у првој или другој зони. 
Звати после 14 часова. Тел. 063/521591 

 Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској улици 
(иза психијатрије) вода, струје, плин. 
Тел. 065/88349000.

Продајем плац 13,46 ари, 
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

Купујем једно и по собни стан, до 
другог спрата, погодност са етажним 
грејањем или на земни гас. Тел. 
065/3184084.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал преко пута поште на 
спрату. Тел. 061/1481727.

Издајем локал, Подвршанска 138, 
повољно. Продајем стан у Врњачкој 
Бањи на лепој локацији, повољно. Тел. 
060/5116267.

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру, посебан улаз, комуналије, за 
две ученице, брачни пар без деце или 
самицу. Слободан од 27.09.2021. Тел. 
063/7761468 

Издајем гаражу на употребу војводе 
Книћанина бр. 70. Тел. 064/2582696

Издајем дворишни стан на Војничком 
тргу зграда 12/А Тел. 062/8850300

Издајем дворишни стан Хероја 
Пинкија, намештен, двособан, запосленим 
лицима, самцима, брачном пару без деце. 
Тел. 063/8103228

Издајем једнособан полунамештен 
стан на Војничком тргу, 4. спрат, лифт, 
кабловска, слободан од 15.10.2021. Тел. 
0621507957

Апартмани за издавање у Вршцу 
и Панчеву за домаће и стране фирме 
плаћање преко рачуна, апартмани се 
налазе у центру града, паркинг и Wifi 
гратисТел. 0638406977

Издајем једнособан намештен стан, 
предсобље, чајна кухиња, купатило и 
дневна соба. Стан је погодан за студенте. 
Цена 120 €. Тел. 064/9577219 

РАЗНО
Потребна жена за помоћ у 

кућним пословима чишћења стана . 
Тел.0606808063

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

Обављам посао уношења и слагања 
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и 
063/8961606

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел. 
063/482418

Купујем плинске бојлере, 
неисправне. Тел. 063/482418 и 
013/861419

Продајем метални орман са три 
крила погодан за држање наоружања 
или гардеробе. Тел. 065/8806652

Продајем абрихтер са циркуларом и 
чеоном бушилицом – мотор трофазни. 
Тел. 063/308331

Продајем одличну ракију од 
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 

065/2579100
На продају круњач и прекрупач 

Пољострој, дизел мотор Ломбардини 
12 кс нов. Тел. 063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене 
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за 
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач Лифам, 
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.

Продајем моторну тестеру Sthil 
MC 341, исправна, очувана повољно 
Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

Радим послове везане за дрва, 
шут, ризлу и избацивање непотребних 
ствари. Тел. 064/412-4994.

Купујем пластеник мање површине 
до 60 м². Тел. 066/411-496.

На продају  лежећи масажер, 
масажер за каротиде, космодиск и 
кухињски сто за 6 особа. Тел. 061/680-
6244. 

Продајем термо пећ, плинску пећ, 
грејалицу на струју, машине за шивење 
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија 
дубока колица и носиљку за бебе. Тел. 
013/830-753.

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 столице. 
Тел. 834-586.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5 
кугли. Тел. 061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, фуруне и 
корито за клање свиња. Тел. 064/396-
2064.

Вршим услужно култивирање башта 
и одвожење биљних остатака. Тел. 
060/080-6872 и 013/806-872.

Вршим услуге педикира (сређивање 
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

Продајем тракторску прискалицу 
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач 
минералног ђубрива. Тел. 065/257-9100.

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

Једнобразни плуг, Хонда култиватор, 
прскалица, цистерна, фреза, кавез за 
пилиће носиље, хранилицу за свиње, 
циркулар, моторну тестеру, вагу и 
мотор Т12. Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ Hamerles 
SVHL merkel „ специал калибар 16мм 
и ловачки карабин Ремингтон магнум 
калибар 7мм. Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 

064/1223707.
Продајем Симпо гарнитуру тросед, 

двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел 
064/3858314

Продајем очувану кухињу (судопера, 
радни и висећи делови), Горење бојлер 
80 л и Тики бојлер 16л. 064/8582495

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, старинске 
пегле, 4 тепих стазе, један тепих и 
черупаљку за пилиће. Тел. 064/4902239

На продају тросед на развлачење 
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш 
машину не исправну. Тел. 062/1922943

Продајем та пећ мало коришћена 
и две тучане пећи на дрва. Тел. 
061/2941161

20 кошница са 3 реда- комплетна 
опрема, тракторска приколица три 
тоне и ауто приколица и прскалица од 
400л и друга опрема у Јабланци. Тел. 
013/885-019

Продајем комплет две расклопљене 
каљаве пећи са  вратима. Све укупно 75 
€ Тел. 064/5152245.

На продају угаона гарнитура за 
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел. 
063/8012554 ,

Продајем нов дрвени прозор 70х60 
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.

Продајем металну ограду за  
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/ 
1871673.

Продајем  два  исечена  стабла 
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-210.

Продајем орнар за купатило за 
монтирање изнад веш машине нов, 
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун 
(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-3640.

На продају вертикални замрзивач, 
усисивач „Кирби“, трофазни 
електромотори, хаварисана „Застава“ 
128. Тел. 064/2355436.

Продајем нове росерај шерпе и 
тигањ у оргинал паковању и мали 
старији телевизор. Тел. 064/4902239

Продајем акваријум са филтером 
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/801-2554

На продају угаона клупа за кухиљу.
Тел. 064/4741738

Продајем двобразни плуг ИМТ 756.2 
и четворокрилну дрљачу. Тел. 065/257-
9100

Купујем комбиновани шпорет или 
комплет на струју добро очуван. Тел. 
064/389-2738 или 013/861-419.

Продајем фрижидер од 150 литара 
„Горење“ у одличном стању. Тел. 
061/307-1085

Продајем четворокрилни прозор 
2,40х1,60 са ролетнама у одличном 
стању. Тел. 065/8340611

Продајем  2 тркачка бицикла „Пежо“ 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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и „Тоскана“. Тел. 060/843-5097
Продајем предратни круњач 

кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

Продајем луковице лала и луковице 
зумбула, алоја веру у сакцијама. Тел. 
013/837-631 и 063/004439.

Продајем џак за бокс, црвени 130х35, 
пун. Цена 2.500 дин. Тел. 063/737-5149

На продају два шпорета смедеревца 
7, и једна краљица пећи. Тел: 063/127-
0245.

Продаје се комбиновани шпорет 
2+2 р у исправном стању. Тел: 064/915-
8936.

Продајем шпорет на струју и 
бутан и машину за веш „Фаворит“ Тел. 
063/1302956

Продајем велику гробницу мермер 
споменик, ограда, комплетно сређена, 
у Вршцу, Православно гробље. Тел. 
064/4676583 (звати увече)

Продајем домаћу ракију лозовачу 
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.

Продајем очуван трокрилни орман 
(шифоњер). Повољно. Тел. 064/1818917.

Продајем конац за хеклање 
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели бр. 
70.Тел. 063/8012554

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/3855729.

Продајем домаће патке и коке може 
и заклане достава на кућну адресу  
и домаћу супу и домаће резанце од 
правих домаћих јаја. Тел. 064/1451495

Дајем часове  енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. Тел. 
069/626699 и 013/835-129.

Чувала бих децу и спремала по кући 
или фирмама. Такође продајем или 
мењам гардеробу разним величина, 

очувана. Повољно. Тел. 069/626699
На продају 2 пони бицикла у 

возном стању, очувандечји креветац 
са душеком, упутством и кључем за 
демонтажу и монтажу. Тел. 013/806527

Акција- на продају плинске пећи, 
исправне, попуст за пензионере, 
гаранција. Тел. 063/482418 и 861-419.

На продају та пећ 3,5кw, електрични 
бојлер 80л. „Металац“, плински котао 
HC-31, улазна врата  206х105 очувана. 
Тел. 805-936 и 064/4142336

Продајем гумени чамац „Зефир“ 4К, 
диммензија 2,10х1,05 м, са веслима у 
одличном стању, погодан за пецање. 
Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 
рупа, као нове. Тел 060/8070109.

На продају приколица за ауто, 
повољно. Тел. 063/1214367

На продају камин Алфа Плам Рустик. 
Тел. 062/8098640

Потребна жена за помоћ у 
кућним пословима чишћења стана . 
Тел.0606808063

Продајем повољно електричне  
кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

На продају мања пећ на дрва. Тел. 
061/2660848.

Грађевински радови повољно, 
квалитетно(бетонажа, кровне 
конструкције, малтерисање, стиропор 
фасаде) Тел. 061/2656204

Продајем гардеробер за ходник. 
Тел. 064/1335018 и 064/3819047.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за пријемни 
на факултет. Тел. 013/2839416

Купујем Сингер машину за шивење 
испаравну, комплетну. Тел. 063/482418 
и 013/861-419.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

РАНКО ПЕТРОВ
1957  - 2011

Постојиш и трајеш већ 10 година кроз нај 
лепше успомене које подсећају на све што 
смо твојим одласком изгубили. 

Сузе не могу избрисати бол, тугу и 
празнину коју си оставио изненадним 
одласком.

Ми ће мо те с поносом чувати од заборава.
Мајка Милица, ћерке Јелена и Анђела, син Жарко, супруга Снежана, 

братанци Драган и Давид са породицама и снаја Јованка

Дана 01. октобра 2021. године 
навршава се десет тужних  година  
како је престало да куца срце мога 
сина,оца,супруга, стрица и девера  

Док године тихо пролазе, сећање на вашу неизмерну љубав и 
пожртвованост, живи у нашим срцима.

Снежана и Златко са породицама

ПЕТРА
1999-2021.   

СТОЈАН
2004-2021.

СЕЋАЊЕ НА ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ

ПЕЦИКОЗА

Сећање на наше најмилије

Били сте поштени, вредни, радни, живели сте за своју породицу и своју домовину.
Оставили сте да вечно тугујемо и да се питамо: Зашто одлазе најбољи?
Вечно ћете живети у нашим срцима 

Увек ће Вас волети Ваша Љиљана са породицом

МЛАДЕН ПАНИЋ
1919-1976

дипломирани инжењер агрономије
Носилац ордена СФРЈ са златним венцем и 

носилац златног грозда Француске Академије наука

МИЛЕНА ПАНИЋ
1927-2003

судија – поротник
Носилац ордена рада СФРЈ са сребрним венцем 

ДУШАН ПАНИЋ
1952-2020.
мајор полиције

РАДМИЛА ЈОВАНОВИЋ РОЂ. ГИМБОШ
1929-2007

зубар
супруга Цојлетова



ПЕТАК •  1. октобар 2021.ВРШАЧКА КУЛА18



ПЕТАК • 1. октобар 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК •  1. октобар 2021.ВРШАЧКА КУЛА20
КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

1849.
Жетва пшенице и 

зоби била је  оскудна, 
али  жетва јечма, овса и 
кукуруза врло издашна. 
У махунастом поврћу 
принос је био осредњи. 
Ове године било је мало 
кише и много врућине. 
Више од 80.000 чокота 
се осушило. Самим тим 
берба грожђа је била 
врло лоша, јер тамо 
где се иначе добијало 
100 ведара вина, могло 
се ове године једва 10 
добити.

1850.
Пролеће је било врло 

хладно, тако да још од 
четрдесет девете оболели, 
и већ пре Благовести 
обрађени виногради толико 
су смрзли, да је трећина 
чокота морала да се вади. 
Претежно је страдала 
лоза белог вина. Лето је 
ове године, напротив, 
било врло врело и често 
се температура дизала 
до 24º П (32ºЦ). Пшеница, 
кукуруз и сено ове године 
су одлично напредовали: 
кромпир, бундева и воће 
напротив оскудно...

...Берба грожђа је била 
осредња. за шта би могла 
да буде крива сувише рана 
берба.

1851.
Управо овог пролећа 

потучена је лоза која је на 

више стотине јутара наново 
засађена на местима где 
се претходних година 
осушила...

... Берба грожђа почела је 
ове године 10. септембра, 
грожђе је имало мало 
сласти, а мало добијеног 
вина је врло лоше и делом 
се није избистрило чак до 
Ускрса.

1852.
Била је умерена зима, 

јадно и подношљиво 
пролеће трајало је до 18. 
априла, када су радови у 
виноградима већ окончани, 
а чокот већ терао ластаре.

18. и 19. априла падао 
је непрекидно снег, 20. у 
подне снег се отопио. 21. 
априла ујутру у 5 сати, 
почео је поново да пада 

снег и падао је до 22. 
априла поподне, до 4 сата, 
да је снег 23. у подне још 
7-8 цола био висок. 24. 
априла било је леденица 
на стрехама, 25. априла на 
дан Св.Марка, када иначе 
иде процесија за жетвени 
благослов, падао је нови 
снег на стари који је још 
увек лежао, и то од 4 сата 
поподне до 12 сати ноћу. 
26. априла била је велика 
магла, затим преко целог 
дана топло сунце и тако 
до краја месеца априла, 
па ипак, могло се још 1. 
маја у кланцима на Брегу 
видети како лежи снег. 3. 
маја на Спасовдан била је 

једна четвртина лозе тако 
гола као усред зиме, па 
ипак крајем маја могли су се 
млади лаастари већ резати. 
Берба грожђа била је ове 
године и богата и добра.

 1853.
Берба грожђа почела 

је 1. октобра и трајала је 
непрекидно цели месец. 
Била је то једна богата 
винска година, без града и 
мраза и било је најлепше 
време од памтивека.

1854.
Жетва, као и берба 

грожђа ове године биле су 
по прописима осредње, али 
вино је било добро и доста 
слатко.

Превео 
Петар Јоксимовић

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (7)

ЗАБЕЛЕШКЕ О ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ 
У БАУМАНОВИМ ХРОНИКАМА 

И ЗАПИСИНИЦИМА 
ПОРОДИЦЕ ПЕТКО - ПАВЛОВИЋ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ 879, ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 36, 19. 
ОКТОБАР 2012.

БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА, 
РАД ХИЛАНДАРСКИХ МОНАХА

Икона Пресвете Богородице Тројручице краси храм 
Светог Теодора Вршачког, на Брегу изнад града, већ 
недељу дана, тачније од среде, 10. октобра. Тога је дана 

из цркве у Владичанском двору, уз благослов  његовог 
преосвештенства епископа банатског господина 
Никанора, икона премештена на своје стално одредиште, 
храм Светог Теодора Вршачког, да бди над градом и чува 
Вршчане од невоља и недаћа. 

Икона је рад хиландарских монаха са Свете горе, верна 
копија Пресвете Богородице Тројеручице, опточена 
златом, сребром и драгим камењем.

Хуманиста и добротвор Милан Поповић, који је свом 
родном граду Вршцу даровао спортске терене, игралишта 
за децу, опремао породилиште, школе... желео је да један 
овако вредан дар поклони Српској православној епархији 
банатској.

“ВРШАЧКА КУЛА” БРОЈ 879, ГОДИНА ИЗЛАЖЕЊА 36, 19. 
ОКТОБАР 2012.

ЛАУРЕАТИ ПРИЗНАЊА 
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
Наше суграђанке афирмисане песникиње широм наше земље 

Мирослава Кућанчанин и Јадранка Ћулум добиле су још једну 
потврду за своје  књижевно умеће.

У конкуренцији од 220 песника из Србије и земаља у окружењу, 
Кућанчанинова и Ћулумова освојиле су престижну награду 
„Момчило Настасијевић“ на 23. Међународној књижевној 
манифестацији „Рудничка врела“, одржаној у Горњем Милановцу, 

13. октобра. Награђене су песме „Жреб“ Мирославе Кућанчанин 
и „Кошава“ Јадранке Ћулум, а према речима жирија, ове вршачке 
ауторке сврстане су међу десет најбољих песника у земљи.

- Драго ми је да сам освојила ову награду и да смо ја и моја 
колегиница по перу међу најбољим песницима у земљи, а сматрам 
да је признање  тренутни укус жирија, каже Кућанчанинова. Време 
је неумитни судија и показаће ко остаје од песника да живи вечно. 
Ја више волим да пишем комедије и хумореске за радио Београд и 
Загреб. На међународним књижевним манифестацијама појављујем 
се почетком осамдесетих година са Књижевном општином Вршац и 
Петруом Крдуом који на жалост, није више са нама. Добро је позната 
судбина писца да су увек познати ван свог места него у „свом селу“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Међународни дан знаковног језика 
глувих и наглувих који је прогласила 
Генерална скупштина УН обележава се 
сваке године 23. септембра са циљем 
да се укаже на положај и изазове са 
којима се ове особе свакодневно 
суочавају, али и са потребом за 
подизањем друштвене свести о 
инклузију и подршци друштва глувих 
и наглувих особа у све друштвене 

активности и омогући равноправан 
приступ свим институцијама уз 
коришћење знаковног језика као 
основног облика комуникације 
глувих и наглувих особа. Процењује 
се да у свету живи око 72 милиона, а 

у Србији око 70.000 глувих и наглувих 
особа.

“Град Вршац активно подржава 
функционисање и деловање Градског 
удружење глувих и наглувих Вршац 
чије су активности усмерене на 
пружања подршке и унапређења 
квалитета живота глувих и наглувих 
особа и остваривања њихових права 
и потреба. У оквиру овог удружења 

организују се бројне активности и 
радионице, али и остварују потребе 
за обезбеђење тумача знаковног 
језика у сарадњи са Савезом глувих  
и наглувих Војводине. Град ће 
наставити да и даље ствара услове 

за квалитетно и равноправно учешће 
својих суграђана у све друштвене 
токове и активности.” истакла је Маја 
Ристић Лажетић, чланица Градског 
већа за социјална питања.

“Удружење Глувих и наглувих 
у Вршцу постоји већ више од 60 
година у континуитету. У удружењу 
је активна СОС линија за жртве 

насиља. Бавимо се унапређењем и 
подршком глувих и наглувих лица. У 
удружењу функционишу 2 школице, 
школица гитаре и школица сликања 
и цртања. Локална самоуправа је 
препознала наш рад и активности 
тако да смо остварили веома добру 
сарадњу.” изјавио је Синиша Крунић, 
председник овог удружења.

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА 

ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ
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С П О Р ТС К И  Р И Б ОЛ О В

КО Ш А Р К А

Нову сезону у Кошаркашкој лиги Србије Вршчани 
почињу утакмицу са ужичком Слободом. За разлику 
од претходне сезоне, публика ће коначно моћи на 
трибине, дозвољена је попуна 30 одсто капацитета 
дворане. Тренер Владимир Ђокић током припрема 
је био задовољан и формирањем екипе и 
оствареним планом рада, као и резултатима у 
припремним мечевима. Вршчани су учествовали 
на два јака турнира (Лесковац, Земун), где су се 
углавном састајали са тимовима са јачим рејтингом 
(Борац Чачак, Војводина, МЗТ Скопље, Младост 
Земун, Борац Бања Лука) и остварили солидне 
пласмане заузевши треће место на оба турнира.

- План је у потпуности остварен, у последњих 
десетак дана ремете нас ситне повреде, али мислим 
да ће сви играчи бити спремни за прву утакмицу. 
Максимално смо мотивисани, нарочито због 
чињенице да ћемо коначно играти пред публиком, 
састајемо се са екипом која је на папиру квалитетнија 
од нас, али уз помоћ наших симпатизера мислим да 
ту предност ривала можемо да неутралишемо.

Како процењујете домете Вршца ове сезоне?
-  Наше амбиције су високе, али реалност 

је нешто друго.Даћемо максимум да пре свега 
добро изгледамо у свакој утакмици. Да будемо 
мотивисани, борбени да изгарамо на терену и онда 
ћемо видети за колико ће то бити довољно. Не бих 
да лицитирам са пласманом, у свакој утакмици ићи 
ћемо на победу. Мислим да смо селектирали добар 
тим и да имамо хемију у  екипи, што је најважније. 
Лига је веома уједначена, издвајау се Војводина, 
Младост и Златибор, остали су сличног квалитета.

Како процењујете снагу екипе првог противника 
и од кога вам прети највећа опасност?

- Слобода је очекивала да игра у АБА 2 лиги и у 
складу са тим је формирала играчки кадар. Имају 
добар спој младости и искуства, можда нешто 
слабији квалитет него прошле сезоне, али мислим 
да ће играти добро ове сезоне.

Б.Ј.
 

ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА У КЛС, ВРШЧАНИ ДОЧЕКУЈУ УЖИЧАНЕ НА ПРЕМИЈЕРИ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ

ЂОКИЋ: ЛАКШЕ СА НАВИЈАЧИМА

СПОРТ

Б О КС

Након паузе од годину дана 
(због пандемије ковид-19 није било 
никаквих дешавања у 2020. години), 
УСР „Шаран“ Вршац је у 2021. години 
наставио са устаљеним активностима. 
Сениорска екипа стартовала је на 
домаћем терену 30.05.2021. године 
на Купу градова, а  затим су кренула 
учешћа на гостујућим Куповима 
по већ утврђеним терминима. 
Освојено је пет трофеја и то: прва 
места на Златној удици у Јаношику 
и Алибунару, друга места у Барајеву 

и Јаношику (прва екипа) и треће 
место у Белој Цркви. До краја 
сезоне екипа ће учествовати још и 
на Куповима у Баточини, Сурчину 
и Крагујевцу. Оно што ће свакако 
занимати све чланове Удружења је 
да ће ИЗБОРНА СКУПШТИНА УСР 
„ШАРАН“ ВРШАЦ БИТИ ОДРЖАНА У 
СУБОТУ, 16.10.2021.г., СА ПОЧЕТКОМ 
У 10,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА 
УДРУЖЕЊА. Позивају се чланови да 
својим присуством узму учешће у 
раду Скупштине.    

Племенита вештина у пуној 
раскоши, у срцу Шапца, изнедрила је 
племените емоције и нове шампионе 
Србије. У овом елитном такмичењу 
наступило је око 80 најбољих 
такмичара и такмичарки у борби за 
место у репрезентативној селекцији.

Сандра Маран је поновила 
прошлогодишњи резултат и поново 
се окитила шампионском титулом 
у категорији дама до 48 кг. На 
церемонији проглашења победника, 
њој је златну медаљу уручио Тадија 
Качар, легенда југословенског и 

српског бокса.
Финални мечеви појединачног 

првенства државе за 2021. годину у 
конкуренцији сениорки и сениора 
одржани су у недељу 26. септембра 
пред препуним централним Тргом 
града смештеног на тромеђи Мачве, 
Поцерине и Посавине. Након четири 
дана великих борби, финални 
мечеви у директном преносу на ТВ 
Арена фајт лансирали су нове златне 
девојке и момке српског бокса у 
свим тежинским категоријама.

У недељу 26. септембра 
2021. у Молу је одржано 
првенство Србије у 
кикбокс дисциплини 
кик лајт. На такмичењу 
је наступило око 250 
такмичара међу којима 
и 7 чланова из БК Гард. 
На овом првенству у 
веома јакој конкуренцији 
су освојене 2 сребрне 
и 3 бронзане медаље. 
Освајачи наслова 
вицепрвака државе су: 
Марија Николић 2. место 
-65кг, Бранислав Секулић 
2. место +69кг, док су 
треће место су освојили: 
Лука Секулић-63кг, 
Алеодор Васић-79кг, Ања 
Ракић-60кг.

СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

САНДРА МАРАН ОДБРАНИЛА 
ТИТУЛУ ШАМПИОНА СРБИЈЕ

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УСР „ШАРАН“ У СУБОТУ 16. ОКТОБРА

Са оптимизмом у нову сезону: Владимир Ђокић, 
тренер Вршца

После три сезоне играња у друголигашком 
друштву Вршчанке су коначно у рангу који 
заслужују. Прву утакмицу у Кошаркашкој лиги 
Србије изабранице тренера Мирослава Кањевца 
одиграће против Врбаса у Центру Миленијум, у 
суботу са почетком у 15 часова. 

- Током припремног периода свесно и 
намерно смо играли мечеве против најјачих 
екипа у лиги (Црвена звезда, Арт Баскет, Радивој 
Кораћ, Партизан), како би видели шта морамо 
да исправимо у игри. Мислим да смо највећи део 
недостатака успели да решимо и у прво коло 
улазимо максимално мотивисани. Долази нам 
Врбас, староседелац у Првој лиги, очекујем да 
сезону отворимо победом и морамо да будемо на 
нивоу реномеа који имамо са постојећим играчким 

кадром, рекао је тренер Вршца Мирослав Кањевац.
Током формирања тима у припремном периоду 

Кањевац је истакао да екипа има квалитет да буде 
одмах уз четири главна претендента за врх табеле.

- Имамо индивидуални квалитет којијош увек  
нисмо уклопили у целину и нисмо тим какав желим 
да будемо. Неке играчице још увек траже своје 
место у екипи, још увек немамо систем игре, тек га 
стварамо за разлику од других екипа у првој лиги 
које то имају. Сигуран сам да ћемо из утакмице 
у утакмицу играти све боље. Мораћемо да се 
појачамо, још увек не знам кад и са ким, али све 
екипе доводе Американке, надам се да ћемо успети 
да доведемо, ако не Вршчанку онда бар играчицу 
из Србије.

Шта вас охрабрује после генералне пробе са 

Црвеном звездом?
- На тој утакмици био сам веома задовољан 

агресивношћу у одбрани коју нисмо имали на прве 
две пробе. У трећој је тек помало почела да се 
јавља, а у првом полувремену против Звезде имали 
смо потребну дисциплину у одбрани. Очекујем да у 
првом колу проради шут, играмо на нашем терену, 
остаје нам да порадимо на још неким детаљима.

Где су предности Вршца у односу на Врбас?
- Екипе су подједнаких квалитета, на нашој 

страни је индивидуални квалитет, предност Врбаса 
је у искуству и доброј сарадњи квартета искуних 
играчица које се јако добро познају. Мислим да ће 
пресудити одбрана. 

Б.Ј.
 

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА УТАКМИЦОМ ПРОТИВ ВРБАСА ПОЧИЊУ ПОВРАТНИЧКУ СЕЗОНУ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

КАЊЕВАЦ: МАКСИМАЛНО СМО МОТИВИСАНИ!
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО

ОФК Вршац - Раднички (Зр)  3 : 2
ОФК Кикинда - ОФК Бечеј 1918  0 : 4
Хајдук 1912 - Борац (С)  0 : 7
Омладинац - Јединство (СП)  7 : 0
1. Мај Рума - Борац (Ш)  1 : 0
Раднички 1912 - Стари Град  0 : 1
Текстилац - Динамо 1945   2 : 1
Феникс 1995 - Тиса   2 : 2
 
1.ОФК Бечеј 1918  7         5  1         1  16
2.Феникс 1995  7         5  1         1  16
3.Борац (С)  7         4  2         1  14
4.ОФК Вршац  7         4  2         1  14
5.Текстилац  7         4  1         2  13
6.Борац (Ш)  7         4  1         2  13
7.Омладинац  7         4  0         3  12
8.1. Мај Рума  7         3  2         2  11
9.ОФК Кикинда  7         3  0         4   9
10.Јединство (СП)  7         3  0         4   9
11.Раднички 1912  7         2  1         4   7
12.Хајдук 1912  7         2  1         4   7 
13.ОФК Стари Град  7         2  0         5   6
14.Тиса   7         1  3         3   6
15.Динамо 1945  7         1  1         5   4
16.Раднички (Зр)  7         1  0         6   3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 7. КОЛО

Полет - Црвена звезда (РС)  1 : 1
Омладинац ФАМ - Борац  5 : 0
Слобода - Јединство (В)  2 : 1
Бегеј - БАК   1 : 1
Нафтагас - Црвена звезда (ВС)   4 : 1
Младост - Слога    6 : 2
Војводина 1928 - Јединство (БК) 0 : 1
Пролетер - Козара   0 : 0
 
1.Нафтагас  7        6  1         0  19
2.Омладинац ФАМ  7         6  0         1  18
3.Слобода  7         5  2         0  17
4.Борац   7         3  3         1  12
5.Младост  7         3  2         2  11
6.Јединство (В)  7         3  2         2  11
7.Ц. звезда (РС)  7         3  1         3  10
8.Јединство (БК)  7         3  1         3  10
9.Бегеј   7         2  3         2   9
10.Војводина 1928  7         2  1         4   7
11.Козара  7         1  3         3   6
12.БАК   7         1  3         3   6
13.Пролетер  7         1  2         4   5
14.Полет   7         0  4         3   4
15.Ц. звезда (ВС)  7         1  1         5   4
16.Слога   7         0  3         4    3

ПФЛ ПАНЧЕВО 7. КОЛО

Хајдучица - Потпорањ  3 : 1
Црвена звезда - Партизан (Г)   1 : 0
Долина - Вултурул   2 : 1
Долово - Стрела   4 : 5
Будућност (А) - Партизан (У)   4 : 0
Раднички (К) - Јединство С.  1 : 0
Стари Тамиш - Спартак 1911  1 : 2
Слога (БНС) - Југославија  4 : 0
 
1.Партизан (Г)  7          5  1         1  16
2.Раднички (К)  7          5  0         2  15
3.Црвена звезда  7          5  0         2  15
4.Долина   7          4  2         1  14
5.Јединство Стевић  7          4  1         2  13
6.Потпорањ  7          3  3         1  12
7.Будућност (А)  7          2  4         1  10
8.Хајдучица  7          2  3         2   9
9.Партизан (У)  7          3  0         4   9
10.Вултурул  7          2  2         3   8
11.Слога (БНС)  7          2  2         3   8
12.Долово (-1)  7          2  2         3   7
13.Спартак 1911  7          2  0         5   6
14.Југославија  7          1  2         4   5
15.Стари Тамиш  7          1  1         5   4
16.Стрела  7          1  1         5   4

Вршчани су против борбених 
Зрењанинаца дошли до првог 
тријумфа као домаћини ове сезоне, 
али и пропустили прилику да остваре 
најубедљиви тријумф до сада. У 
ефикасном првом полувремену 
изабраници тренера Мијаиловића 
су дошли до предности захваљујући 
најбољем актеру меча Вукашину 
Јовковићу. У 15. минуту одузео је 
лопту ривалу у продору избио сам 
пред голмана Бачка и савладао га из 
нимало лаке позиције прецизним 
ударцем у супротан угао. 12 минута 
касније гости су узвратили соло 
акцијом Петра Илића, дуго је 
тражио простор за ударац на ивици 
шеснаестерца и онда ефектно 
савладао Марковића. Вршчани су 
изузетно лако улазили у гол прилике, 
у 33. минуту одличну акцију Грека 
пратио је млади Главинић и са играчем 
на леђима успео да затресе мрежу. У 
самом финишу првог дела одбрана 
Вршчана направила је озбиљан кикс, 
искористио га је млади Гајиловић, 
избио је сам пред голмана домаћих и 
без проблема затресао мрежу. 

Вршчани су већ у уводним 

минутима наставка материјализовали 
теренску иницијативу, у 50. минуту 
Милан Илић је надиграо целу одбрану 
Радничког и постигао победоносни 
погодак. У наставку меча темпо 
игре је пао, Вршчани су пропустили 
још две изгледне прилике преко 
Радисављевића и Стојадиновића, 
промене резултата више није било.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ ОВЕ СЕЗОНЕ

ЈОВКОВИЋ УДАРНА ИГЛА ВРШЧАНА

ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”7. КОЛО

Раднички (Зр) – Подриње          2 : 0
Инђија – Омладинац          2 : 1
Петар Пуача - ОФК Вршац          0 : 11
Пролетер 2006 - Динамо 1945           4 : 1
Раднички (СМ) – Петрика          1 : 3
Железничар – ОДР  одложено
 
1.Петрика  7        5  2         0  17
2.Инђија   7        5  0         2  15
3.ОФК Вршац  7        4  2         1  14
4.ОДР  6        4  2         0  14
5.Раднички (Зр)  7        4  2         1  14
6.Раднички (СМ)  7        4  0         3  12
7.Железничар  5        2  2         1   8
8.Омладинац  7       2  1         4   7
9.Пролетер 2006  7        2  1         4   7
10.Подриње  7        1  0         6   3
11.Петар Пуача  7        1  0         6   3
12.Динамо 1945  6        0  0         6   0

Пуна афирмација младих играча: 
Матија Грек (ОФК Вршац)

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (З) 3:2 (2:2)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 200, 
судија: Горан Тешановић 7,5 (Србобран), 
стрелци: Јовковић у 15, Главинић у 33. и М. 
Илић у 50. минуту за ОФК Вршац, П. Илић у 27. 
и Гајиловић у 42. минуту за Раднички.

ОФК ВРШАЦ: Марковић 7, Јовковић 8 (од 
85. Милићевић -), Благојевић 7, Османагић 7,5 
(од 63. Стојадиновић -), Ф. Илић 7,5, Грек 7,5 (од 
70. Вранић -), Бељин 7, М. Илић 7, Главинић 7,5 
(од 63. Радисављевић -), Николић7, Крстић 7 
(од 63. Вујић 7).

РАДНИЧКИ: Бачко 7, Бјелица 6,5 (од 70. 
Чушић -), Руњевац 6, Илић 7 (од 62. Нешовић -), 
Чигоја 7, Гајиловић 7 (од 58. Вулић -), Јовановић 
6, Бачвански 6,5, Крстин 6,5, Туркиљ 6,5, 
Новевски 6.

Играч утакмице: Вукашин Јовковић

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - “ЈУГ”6. КОЛО

Дерби 2015 - ГФК Словен  6 : 1
Железничар - Јединство (СП)  1 : 0
Омладинац  - Петрика  0 : 5
Раднички (Ш) – Инђија  5 : 2
ОДР - ОФК Вршац   1 : 3
Спорто 023 - Раднички (Зр)   3 : 1
Пролетер 2006 - Раднички (СМ)   2 : 3
 
1.ОФК Вршац  6        6  0         0  18
2.Дербy 2015  6        5  0         1  15
3.Железничар  6        5  0         1  15
4.Раднички (Зр)  6        4  0         2  12
5.Раднички (СМ)  6        4  0         2  12
6.Спорто 023 (-2)  6        4  0         2  10
7.Петрика  6        2  1         3  7
8.Пролетер 2006  5        2  0         3  6
9.Раднички (Ш)  6        2  0         4  6
10.Јединство (СП)  6        2  0         4  6
11.ГФК Словен  6        2  0         4  6
12.Инђија  6        1  1         4  4
13.ОДР   5        1  0         4  3
14.Омладинац  6        0  0         6  0
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ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”7. КОЛО

Раднички (Зр) - Раднички (Ш)   4 : 0
Инђија - Омладинац   2 : 2
Петар Пуача - ОФК Вршац  2 : 2
Железничар - ГФК Словен  1 : 0
Раднички (НП) - Динамо 1945   2 : 3
Раднички (СМ) – Петрика  3 : 0
 
1.ОФК Вршац  7         5  1         1  16
2.Инђија   7         4  2         1  14
3.ГФК Словен  7         4  1         2  13
4.Петар Пуача  7         4  1         2  13
5.Железничар  7         3  3         1  12
6.Раднички (СМ)  7         3  2         2  11
7.Петрика  6         3  0         3   9
8.Динамо 1945  7         2  3         2   9
9.Омладинац  7         2  3         2   9
10.Раднички (Ш)  7         1  1         5   4
11.Раднички (Зр)  7         1  1         5   4
12.Раднички (НП)  6         0  0         6   0

После ремија у мечевима са екипама 
1. мај из Руме и Текстилац из Оџака на 
свом терену, фудбалери ОФК Вршца су у 
трећем наступу пред својим навијачима 
дошли до првог тријумфа. На тај начин 
настављен је низ добрих резултата који 
су изабраницима тренера Мијаиловића 
донели позицију у врху табеле.

- Свакако важна три бода после победе 
у Бечеју. Мислим да смо били доста 
бољи противник у првом делу меча, али 
примили смо два гола којима су кумовале 
почетничке грешке. Друго полувреме 
смо отворили брзим голом и привели 
утакмицу у сигурну победу. Почели смо 
са Крстићем и Главинићем, двојицом 
седамнаестогодишњака, у финишу је и 
шеснаестогодишњи Милићевић добио 
прилику. Без обзира на амбиције клуба, 
млади играчи добијају шансу, рекао је 
стратег Вршчана.

У наредном колу ОФК Вршац гостује 
у Адорјану, екипи Тисе. Имајући у виду 
распоред мечева до краја јесењег дела, 

када се, условно речено, Вршчани састају 
са „лакшим“ ривалима, та утакмица би 
могла бити прекратница на путу ка јесењој 
титули.

- Сигурно важна утакмица, нама је 
увек свака следећа најважнија, тако да 
се слажем да утакмица у Адорјану има 
велики улог. Као таква ствара одређени 
притисак, али притисак са оваквим тимом 
и у оваквом клубу за мене је привилегија. 
Тиса је променила тренера, на моје 
изненађење отишао је Сивић, који је по 
мом мишљењу просле године направио 
сјајан резултат. Свака промена има за циљ 
да донесе нешто боље, такође и ми имамо 
план да нам буде бољи пласман после овог 
гостовања.

Како коментаришете табелу после 
седмог кола где је у размаку од пет бодова 
смештено осам екипа?

- Могли смо и да прогнзирамо 
узбудљиво првенство, мислим да ће се 
неизвесност наставити, али ми морамо и 
мислим да можемо више.

Да ли се поправља здравствени билтен 
тима?

- У тим се враћа Стојковић после 
месец дана паузе, Качаревић је одрадио 
суспензију. Лазевски је тек изашао из 
изолације и није реално да буде потпуно 
спреман, Новаковић тренира, али не 
знамо још увек да ли ће бити спреман да 
игра у Адорјану, закључио је Мијаиловић.

Б.Ј.

ТРЕНЕР ВРШЧАНА НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ ЗАДОВОЉАН ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЗРЕЊАНИНЦИМ, АЛИ ИСТИЧЕ

„ВЕЛИКИ УЛОГ У УТАКМИЦИ 
ПРОТИВ ТИСЕ У АДОРЈАНУ“ 

Притисак са оваквим тимом је привилегија: 
Ненад Мијаиловић
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