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У складу са чланом 60.- 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 - др.закон  и 52/2021) 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца, 

оглашава
   ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:

Урбанистичког пројекта бр.1015/21-УП од јуна 2021. за изградњу објекта за  технички преглед 
возила, спратности П+2, два магацина, спратности П+0 и радионице, спратности П+0 на кат.парц.

бр.18414, 18415, 18416, 18417, 30711 КО Вршац, у Вршцу, Београдски пут бб.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Вршачке топлане Центар, 
Војнички Трг и Хемоград завршиле су 
функционалне пробе производног и 
дистрибутивног система и почеле 
су са грејном сезоном. Све три 
Топлане успевају својим постојећим 
капацитетом, сходно спољној 
температури да загреју станове. Из 
Јавно-комуналног предузећа „Други 
октобар“ кажу да прате амбијенталну 
температуру и на основу ње 
регулишу време, тачније сате рада и 
температуру воде у систему.

Радници сектора Енергетике 
ЈКП „Други октобар“ завршили су са 
заменом дотрајалих челичних цеви 

и постављањем нових на топловоду 
за Војнички трг. Замена цеви ће, 
поред већег протока, обезбедити 
и бољу изолацију, али и омогућити 
лакши приступ при евентуалним 
санацијама кварова. Нове цеви 
довешће и до уштеде енергије. 
Тренуто је у току партерно уређење, 
после земних радова.

За све евентуалне проблеме на 
систему грејања можете грађани 
Вршца могу позвати следеће бројеве 
телефона:

Топлана Центар: 013/834-538
Војнички Трг: 013/832-144
Хемоград: 013/806-226

ВРШАЧКЕ ТОПЛАНЕ КРЕНУЛЕ СА РАДОМ 
КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

ПРЕТХОДНЕ НЕДЕЉЕ У ВРШЦУ

НОВА ХИДРО 
ИЗОЛАЦИЈА НА 

РЕЗЕРВОАРУ 
ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Екипе ЈКП “Други октобар” отпочелe су 
рaдове на изради нове хидро изолације 
горње плоче на резервоару пијаће воде 
друге висинске зоне Р-2 на Вршачком брегу.

- Радови подразумевају скидање 
постојећег слоја хумуса са горње плоче 
резервоара, постављање нове хидро 
изолације и затим враћање хумусног слоја, 
кажу у ЈКП “Други октобар”.

ЦВЕТНЕ 
ЖАРДИЊЕРЕ НА 

УЛАЗУ У ГРАДСКИ 
ПАРК

Вршачко Зеленило поставило је на 
улазу у Градски парк бетонске жардињере 
у облику каскада у којима ће се садити 
сезонско цвеће.

Поред функције да улепша и оплемене 
улаз у Градски парк, жардињере имају и 
функцију да спрече несавесне возаче који 
се паркирају на улаз у парк, иако тај простор 
није намењен паркирању.

ЈЕСЕЊА САДЊА 
ЦВЕЋА ГРАДСКОГ 

ЗЕЛЕНИЛА У ПУНОМ 
ЈЕКУ

Вршачко Зеленило наставило је јесењу 
садњу двогодишњег цвећа у цветњацима у 
ужем центру града, па је настављен тренд 
да је Вршац један од најцветнијих градова у 
Србији.

- За ову јесен припремљено је 15000 
комада расада Виоле за цветњаке и 200 
пузеће Виоле, коју смо посадили у цветне 
скулптуре, кажу у вршачком Зеленилу.

Иначе, Виола је врста која одлично 
подноси ниске температуре до минус 30 
степени. Цвета целу јесен и у рано пролеће, 
већ крајем фебруара и почетком марта 
обрадује нас наредним цветањем све 
до времена за садњу летњих цветница.
Као и на Тргу победе и у Руском парку 
посађене су саднице Виоле. Део од 15.000 
припремљених комада, које ће красити 
вршачке јавне површине све до пролећа.

Подсећамо, Виола је врста која одлично 
подноси ниске температуре до минус 30 
степени. Цвета целу јесен и у рано пролеће, 
већ крајем фебруара и почетком марта 
обрадује нас наредним цветањем све до 
времена за садњу летњих цветница.

Протеклог викенда Одред извиђача Завичај 
1093 из Врања у партнерству са Руско-српским 
центром из Ниша спровео је скрининг канала 
Дунав - Тиса - Дунав код Влајковца, али и 
одржао презентацију “Скаут ренџер” на којој 
су представљени и чувари природе из Вршца. 
У оквиру пројекта “ДТД - ВОДЕНИ СКРИНИНГ 
ЗАБОРАВЉЕНОГ КАНАЛА-ПЛОВИДБА 2021”, 
који суфинансира Министарство животне 
средине, а који има за циљ да воденим путем 
из чамца прође се целим током Канала 
Дунав-Тиса-Дунав да би се уочиле критичне 
тачке опасне по могућу непроходност или 
евентуално изливање, одржана је пловидба, 
али практична презентација код Ловачког дома 
у Влајковцу. Експедиција је кренула из Бездана, 
а завршила се управо у Влајковцу. Утврђивали 
су пловност и стање канала, али урадили и 
“скрининг” обали.  Поред тога у Влајквцу код 
Ловачког Дома направљена је презентација где 
били и представници чувари природе из Вршца 
и остали љубитељи природе из нашег града.

ЧАМЦЕМ ОД БЕЗДАНА ДО ВЛАЈКОВЦА
У ОКВИРУ ПРOЈЕКТА МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УОЧЕНЕ КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ НА КАНАЛУ ДТД

Бесплатна обука ”Увод у предузетништво“ 
за младе у Вршцу, коју организује Омладинско 
туристички кластер Срем, под покровитељством 
Министарства омладине и спорта и уз подршку 
Града Вршца 22, 23. и 24. октобра у Вршцу.

Радионице су бесплатне за све полазнике 
и полазнице, а имају за циљ да вам приближе 
предузетништво кроз низ интерактивних 
предавања на којима ћете сазнати корисне 
информације о томе како да пoкренете сопствени 

посао, како тече сам процес регистрације и 
која документација вам је потребна, као и све о 
изазовима и препрекама са којима ће сусретати на 
том путу. Обуке ће одржати тренерице са великим 
предавачким искуством.

Радионица је намењена младима узраста од 16 
до 30 година са територије Града Вршца и целог 
Јужнобанатског округа и одржава се у Хемијско - 
медицинској школи Вршац.

Рок за пријаву је петак, 22. октобар 2021. у 12 

часова, а заинтересовани се могу пријавити на 
следећем линку

https://docs.google.com/forms/d/1KdEZW
iB6VItX89LNohuswmr07Y1u0lvMqhlxkZnolPc/
viewform?edit_requested=true

За све додатне информације, позовите на број 
телефона: 065 3 9999 47 или пишите на мејл адресу 
otks.radionice@gmail.com

БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ОВОГ ВИКЕНДА У ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ

УСПЕШНО ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА

 ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: Александар Радуловић 
ПР, Биро за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
„АРХИ -ПРОЈЕКАТ“  АЛИБУНАР, Ул.Жарка Зрењанина 
бр.19. 

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Драган Савић из Вршца, 
ул.Никите Толстоја бр.33 за потребе Инвеститора 
„ТЕХ-ЛОГ 2020“  ДОО Београд, ул.Шејкина бр.50Г.

 Наведени урбанистички пројекат биће изложен 
у холу зграде Скупштине Града Вршца. Јавна 
презентација трајаће 7 дана почев од 29.10.2021. 
године.

 Заинтересована правна и физичка лица подносе 

примедбе на изложени урбанистички пројекат за 
време трајања јавне презентације, у писаном облику 
и предају их Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца пружиће обавештења о садржају јавне 
презентације. 

Интернет адреса на којој се може остварити увид у 
урбанистички пројекат је портал града Вршца: http://
www.vrsac.com/
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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Покрајински завод за заштиту 
споменика културе из Новог Сада 
завршио је радове на комплетној 
реконструкције крова на Вршакој 
кули. Иста установа је и пре 
десет година била задужена за 
постављање претходног крова 
од шиндре, који минуле зиме није 
успео да издржи олујне ударе 
ветра. 

Сви ћошкови кровне 
конструкције таду су буквално 
били покидани, а однети су и 
читави делови шиндре, због чега 
је његова комплетна замена била 
нужна.

Радовима који су почели 
ове године у јулу месецу 
комплетно је реконструисан и 
подашчан кров, који сада има 
нову храстову шиндру. Носеће 
греде ушрафљене су у шетну 
стазу око куле. Постављена 
је и хидроизолација. Спољно 
степениште је обновљено и 
офарбано. Подест на кули је 
замењен, такође, храстовим 
даскама. У унутрашњости, 
подашчани под је хоблован и 
префарбан противпожарном 
заштитном бојом. Урађена је и 
комплетна замена прозора у 
кули.

- Радове је финансирао 
Покрајински секретаријат за 

културу и информисање, а 
вредност реконструкције износи 
око 12 милиона динара. Сада је 
Кула потпуно спремна да се у 
њој постави и нека поставка, а 
оно што бисмо ми волели је да 
следећи корак буде сређивање 
кружне куле. Тачније, да се уведе 
у функцију и адаптира за потребе 
културне и туристичке потребе, 
рекла је Јелена Филиповић, 

архитекта Покрајинског завода за 
заштиту споменика.

Намера је Градског музеја 
у Вршцу, да и наредне године, 
у сарадњи са Покрајинским 
заводом, наставе грађевинске 
радове, који ће подразумевати 
реконструкције друге 
полукружне куле.

- То ће бити важан предуслов 
за реализацију и саме сталне 

музејске поставке на Кули, а за 
средства ће се аплицирати на 
Републичким и  Покрајинским 
конкурсима. Иначе, богати налази 
са Куле, археолошки и историјски, 
тренутно су похрањени у музеју 
и њихова обрада је увелико 
у току. Изложени експонати 
би обухватили период када је 
вршачко утврђење имало свој 
пуни значај и смисао и у коме се 

огледа историја и начин живота 
средњовековног утврђеног града 
југоисточног дела Карпатског 
басена. Такав садржај свакако 
би обогатио културну понуду 
града и имао значајно место на 
музејској културној мапи, истакла 
је Ивана Ранимиров, директорка 
вршачког Градског музеја.

Такође, планирано је и 
штампање новог каталога 
са новим, допуњеним и 
прецизнијим подацима о самој 
кули, који ће заменити стари, сада 
већ и депласирани каталог.

- У прилог овој тврдњи говори 
и нова књига, др Александра 
Крстића, научног сарадника 
Историјског института у Београду. 
Ово дело обилује историјским 
подацима који бацају ново светло 
на историју Вршца. Уместо у 15. 
век, као што се до сада мислило, 
изградњу куле др Александар 
Крстић смешта у 13. век, пошто је 
након одласка Монгола у пролеће 
1242. године краљ Бела IV (1235-
1270), да би ојачао одбрмбени 
систем земље, започео масовну 
изградњу камених утврђења 
широм Угарске. Сматра се да је у 
деценијама које су следиле након 
монголске најезде подигнута 
и тврђава у Вршцу, објашњава 
директорка Ивана Ранимиров.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ВРШАЧКОЈ КУЛИ
РЕКОНСТРУИСАН КРОВ СИМБОЛА НАШЕГ ГРАДА

У суботу 16. октобра, у сали биоскопа Културног 
центра Вршац, НИУ Либертатеа у сарадњи са 
Културним центром Вршац, организовала је 
промоцију књиге „Румуни/Власи у Североисточној 
Србији 1804-1948“ (Românii din Nord-Estul 
Serbiei între anii 1804-1948) аутора др Драгише 
Костандиновића из Кладова.  Књига  је недавно 
објављена од стране Издавачке куће ,,Либертатеа” 
из Панчева и представља једну од значајних 
реализованих пројеката ове установе, будући 
да је реч о историји једног народа, написана као 
резултат великих истраживања аутора, и која у 
својим странама нуди интересантне податке о 

Румунима, то јест Власима у периоду између 1804-
1948. године.

Присутне је на отварању изложбе поздравио 
директор Културног центра Давор Стојковић, а у 
име НИУ Либертатеа, обратила се директорка ове 
установе Мариана Стратулат. Догађај су својим 
присуством уприличили Даниел Магду, председник 
Националног савета румунске националне 
мањине, Родика Алмажан, председница Извршног 
одора НСРНМ, Стеван Михаилов, координатор 
департмана за Информисање о оквиру НСРНМ, 
конзул Републике Румуније у Вршцу, Даниел 
Бала, викари епископије Дакије Феликс, бантски, 

отац Емануел Тапалага и тимочки, отац Бојан 
Александровић, као и представници разних 
установа Румуна из Војводине и Источне Србије.

О књигама су говорили новинар и писац 
Валентин Мик, заменик директора НИУ Либертатеа, 
рецензент др Мирча Маран, који је превео књигу на 
српски језик и аутор др Драгиша Констандиновић. 
Модератор догађаја је била Теодора Смољан, в.д. 
уредник издавачке делатности НИУ Либертатеа.

Стефан Радовановић из Метовнице, код Бора и 
Јела Марјановић из Бора, вишеструко награђивани 
солисти на разним манифестацијама, извели су 
неколико влашких песама.

ОРГАНИЗОВАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ВРШАЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„РУМУНИ/ВЛАСИ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 1804-1948“

Удружење  жена „ Анастасија“ из 
Вршца, од почетка јула до краја октобра, 
уз финансијску подршку Завода за родну 
равноправност, реализује пројекат 
„ОХРАБРИ МЕ, РЕАГУЈ И СПРЕЧИ“ , чија је 
тема један од најизраженијих друштвених 
проблема – насиље у породици, свих 
његових облика и међу свим генерацијама, 
без обзира на пол  жртве. 

У фокусу пројекта је насиље над 
женама, али и над старима и децом. 
Имплементација  пројекта усмерена је на 
превенцију, сузбијање и помоћ женама и 
девојкама жртвама насиља путем пружања 
саветодавно-правних и социјално-
едукативних услуга а сама сврха пројекта 
је да жртве оснажи да препознају  насиље, 
да се поспеши успостављање поверења 
у институције и закон, једном речју да 
се пружи охрабрење жртвама којима је 
потребна помоћ и подршка да се, упркос 
често сложеним породичним околностима 
и патријархалном васпитању и начину 
живота, одлуче на то да насиље пријаве и 
изађу из њега.

Свесни чињенице да свака жртва 
има право да буде информисана, има 

право на заштиту, мора бити заштићена 
и да нарочиту пажњу треба посветити 
информисању и оснаживању жена из 

сеоских подручја као и Ромкиња, Удружење 
жена “ Анастасија” је одржало  јавне  трибине 

у Уљми, Павлишу и Вршцу. На одржаним 
трибинама акцентована је улога и значај 
пријаве насиља и разоткривање насилника, 

презентовано и коме се све жртве насиља 
могу обратити за помоћ и подршку и шта 
могу да очекују од државних и локалних 
институција и подељен  је  промо материјал 
на тему насиља.

Насиље над женама читаво друштво 
треба да схвати као заједнички проблем. То 
није питање особе која трпи злостављање, 
већ заједнице чији је та особа део и 
целокупног социјалног система. Управо 
је зато најважније да не остајемо неми на 
насиље и не толеришемо патњу и трпљење 
слабијег, па је стога пријава насиља почетни 
корак у решавању овог проблема.

Жене из бројних разлога одлажу 
пријаву насиља, а често је и срамота један 
од њих. Жена не треба насиље да чува као 
тајну - почев од породице и пријатеља, 
па до надлежних институција, треба да 
дозволи да јој помоћ буде указана како би 
се заједничким деловањем искоренило 
недопустиво опхођење насилника. 
Нарочиту пажњу треба посветити 
информисању и оснаживању жена. 

Љиљана Марковић

„ОХРАБРИ МЕ, РЕАГУЈ И СПРЕЧИ“
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „АНАСТАСИЈА“ У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Нови кров вршачког утврђења од храстове шиндре
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАН КОНЦЕРТ „ВОЈВОДИНА СЕ ПЕВА“ АГОТЕ ВИТКАИ-КУЧЕРА И ЈЕЛЕНЕ СИМОНОВИЋ-КОВАЧЕВИЋ 

ВОЈВОЂАНСКИ МОЗАИК 
РАЗЛИЧИТОСТИ КРОЗ СОЛО ПЕСМУ

Прошлог петка у Градском 
музеју Вршац одржан је концерт 
под називом „Војводина се пева“, у 
изведби уметница из Новог Сада 
др Аготе Виткаи-Кучера, сопрана и 
пијанисткиње мр Јелене Симоновић-
Ковачевић, настао као замисао да 
се оживи уметничко стваралаштво 
композитора који су деловали 
у Новом Саду и Војводини као 
најрепрезентативнији представници 
појединих националних заједница. 
На репертоару су биле соло песме 
композитора Исидора Бајића и Јосифа 
Маринковића, српске националности, 
Ђуле Виткаиа и Ерне Кираља, 
мађарске нацоналности, Ивана 
Ковача русинске националности, Пала 
Абрахама, немачке националности, 
Доре Пејачевић и Крешимира 
Барановића хрватске националности, 
Микулаша Шнајдер Трнавског, 
словачке националности и Јосифа 
Шлезингера, Јевреја, композитора из 
Сомбора. 

Према речима Јелене 
Симоновић-Ковачевић, сарадњи 
две уметнице на пројекту 
„Војводина се пева“ претходио је 
прошлогодишњи, такође изузетно 
успешан пројекат, који се тицао 
обележавања 250. годишњице 
Бетовеновог рођења. 

- С обзиром на то да смо имале 
изузетно успешну и лепу сарадњу, 
размишљале смо о томе шта недостаје 
нашој концертној средини, а да није 
у питању уобичајен репертоар који 
се редовно слуша на концертним 
подијумима код нас. Дошле смо на 
идеју да направимо концерт соло 
песама са композиторима који су 
припадници народа Војводине и 
да се те песме певају управо на тим 
језицима. Мислим да то никада није 
изведено код нас, да се на једном 
концерту чују и српски и мађарски 
и русински и словачки и румунски 
и немачки и француски и хрватски 
језик. Поред тога, многи композитори 
су почели да падају у заборав или су 
већ заборављени јер се негује култура 
штампања нота. Ми смо током свог 
истраживачког пројекта проучавале 

доста материјала, тражиле 
н а ј у с п е ш н и ј е 
к о м п о з и т о р е . 
Рецимо, румунски 

композитор са 
ових простора 

није познат, 
али је зато 

ј е д а н 

од европских најуспешнијих 
композитора био Жорж (Георг/
Ђорђе) Енеску, па смо се одлучиле да 
узмемо његове композиције. Затим, 
изабрале смо наша два некадашња 
декана Академије уметности – 
Рудолфа Бручија и Ивана Ковача, чије 
су песме писане руком. Соло песме 
Ивана Ковача је можда последњи 
пут изводила Аготина мајка (Вера 
Ковач Виткаи). Контактирале смо 
композиторе који су преписали те 
ноте и сада их имамо у штампаним 
издањима и пе-де-еф-овима, можемо 
да их поделимо и оставимо неким 
другим генерацијама које ће их 
изводити даље. Цео концепт настао 
је са идејом да прикаже Војводину 
као поднебље на ком се неговао 
жанр соло песме још у деветнаестом 
веку. Војводина није само тамбурашка 
Војводина, она је и уметност која се 
ствара и стварала се из свих народа 
који живе у Војводини – рекла је 
Јелена Симоновић-Ковачевић. 

Серији концерата „Војводина се 
пева“ претходило је веома сложено 
истраживање које је подразумевало 
селекцију материјала, истраживање 
биографија, преводе песама... 

- Певамо рецимо соло песме 
Аготиног прадеде Ђуле Викаиа, 
затим песме Ернеа Кираља, сјајног 
суботичког композитора, песме на 
русинском језику Ивана Ковача, пемсе 
Шнајдера Трнавског, композитора 
који је из Чешке дошао у Зрењанин 
и за којег смо чак и ми сазнале тек 
радећи ово истраживање, песме Доре 
Пејачевић, најзначајније хрватске 
композиторке која је оставила веома 
богат опус иако је живела кратко 
и у време када жене нису биле 
нарочито видљиве. На репертоару 
су песме Пала Абрахама, Агота је 
иначе докторирала на тему његових 
оперета. Име Пала Абрахама, рођеног 
у Апатину, било је избрисано за 
време Другог светског рата јер је био 
немачки Јеврејин, управо зато се за 
многе композиције које је он написао 
ни дан данас се не зна да су његове 
– објашњава пијанисткиња Јелена 
Симоновић-Ковачевић и додаје да 
су у репертоар поред песама које 
су готово заборављене, уврштене и 
оне које су публици добро познате 
попут композиција Исидора 
Бајића, оснивача прве музичке 
школе у Новом Саду, Јосифа 
Маринковића... 

Уметнице објашњавају да 
су им многе композиције које 
изводе биле доступне само у 
форми рукописа. Вера Ковач 
Виткаи, примадона опере Српског 
народног позоришта у Новом 
Саду, вокални солиста РТВ Нови 
Сад и редовни професор соло 
певања на Академији уметности 
Универзитета у Новом Саду, 
иначе мајка Аготе Виткаи-Кучера, 
радила је праизведбе композиција 
Рудолфа Бручија, Ивана Ковача 
и Ернеа Кираља, па је уметицама 
уступила руком писане материјале 
које су онда композитори 
преписали. Међу њима су биле 
и композиције Ђуле Виткаиа, 
Аготиног прадеде, до којих је Агота, 
како каже, сасвим случајно стигла. 

- Моја мајка је једном певала једну 
од тих песама коју ми сада изводимо 
и кад сам била мала допала ми се, али 
никад нисам знала да је то песма мог 
прадеде. Тек кад сам претурајући по 
нотама пронашла изведбу, нашла сам 
и штампан материјал, са назнаком да 
је био добитник награде на конкурсу 
у Будимпешти за градске песме, 
шлагере. Они су штампали у неколико 
примерака његове композиције 
које су све биле награђиване, од 
етномузиколошких записа које је 
он прерадио и компоновао, преко 
градских песама, шлагера, до 
класичне музике. Другу његову песму 
коју изводимо такође сам нашла 
у рукопису, моја мајка ју је извела. 
Наравно, имам сасвим другачије 
емоције када изводим песме које је 
писао мој прадеда и када прочитам 
које текстове је бирао, а бирао је 
текстове поета који су тада у Војводини 
били јако значајни мађарски песници, 
попут Турзо Лајоша. И Јосиф 
Маринковић компоновао је стихове 
Јована Јовановића Змаја, Рудолф 
Бручи стихове Десанке Максимовић... 
Дивно ми је што смо повезали и 
истакнуте композиторе и песнике на 
чије су текстове компоновали – каже 
Агота Виткаи-Кучера која је све песме 
на концерту извела на језицима на 
којима су настале. 

- 

Јако ми је занимљиво да слушам 
језике различитих нација, привлачи 
ме мелодика језика. И сама кад 
говорим српски језик говорим 
другачијом тонском висином, 
динамиком и брзином него кад 
говорим мађарски. Пријатељи су ми 
читали текстове песама на русинском, 

словачком, румунском, немачком, 
француском, да бих могла да усвојим 
језик најбоље могуће и презентујем 
то публици. Било ми је занимљиво 
да их слушам како читају иако 
нисам знала значење, слушала сам 
форму, мелодику и ритмику језика 
и звучност вокала и сугласника. 
Када су ми превели текстове, онда 
су ми још једном изговорили текст, 
па сам слушала и читала значење, 
повезивала. Касније су ме слушали 
и исправљали док сам ја учила 
текст. Није све тако једноставно, без 
обзира што живимо у мултиетничкој 
средини, није ми све било тако блиско 

и једноставно за изговор. За неке 
језике ми је било потребно време да 
их усвојим, без обзира што их слушам 
често, неке и на свакодневном нивоу. 
Жао ми је што многи не схватају 
да живимо у огромном богатству 
култура и различитости које чине 
један мозаик. Када се сви ти језици и 

композитори чују на једном месту, то 
је чаролија – истиче Агота. 

Пројекат „Војводина се пева“ 
подржали су Градски секретаријат 
за културу Новог Сада, СОКОЈ и 
наследници ауторских права који 
су уметницама уступили права за 
изведбу. Уметнички дуо наглашава 
да се нада да ће оставити и звучни 
траг, објавити снимак, како би био 
и архивиран у Матици српској, на 
факултетима и у музичким школама, 
и доступан за генерације које долазе. 

Т.С.

О САРАДЊИ СА ПАНОНСКИМ МОРНАРОМ 
За оне који не знају ко је сопран из чувене баладе Ђорђа Балашевића „Твој 

неко“ (или „Kis napraforgó – Мали сунцокрет“), реч је управо о Аготи Виткаи-
Кучера. Сарадњу са великим Ђорђем Балашевићем, каже, памтиће заувек. 

- Познавала сам га од малих ногу јер смо живели у комшилуку. Био је 
једноставан, приземан, доступан свима и пријатан у свакодневици. Када ме 
је позвао, мислила сам да ме позива само да му помогнем, јер је он први 
подстицао ту мултиетничност наше средине. Позвао ме је да чујем једну 
песму, није ми назначио да треба да снимам, само ме је замолио да отпевам 
да чује како би звучало на мађарском, па онда да звучи као да је изводи неко 
из двадесетих година, па онда српски са мађарским акцентом... а онда је 
рекао: „Е види мала, супер је било, завршили смо снимање“! Имала сам дивну 
сарадњу са њим, било је и неколико анегдота. Једном приликом, тонци су 
наместили микрофон за господина Ђолета, а како 
виши тонови продиру до микрофона и растурају 
звук, чим сам ја испустила први тон, испали 
су им осигурачи. То је било на промоцији це-
деа, на Штранду... Дивно смо сарађивали, 
уживала сам у сваком тренутку. То је један 
део мог живота који никад нећу заборавити. 
Он је човек који неће отићи, такви људи не 
одлазе, они су ту – рекла је Агота. 

Ф
от

о:
 Б

. К
рљ

ић
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Овогодишња „Вршачка позоришна јесен“ трајаће од 1. до 
7. новембра, а слоган 28. по реду фестивала гласи „Класика 
на ветрометини“. Селектор овогодишњег фестивала 
драматург Бранислав Недић уврстио је у такмичарски 
програм пет представа, а фестивал ће по традицији 
отворити представа домаћина – „Фалстаф – Веселе жене 
виндзорске“ у режији Даријана Михајловића. 

У жирију овогодишњег фестивала биће Миодраг 
Динуловић, редитељ, Зоран Карајић, глумац и Милош 
Латиновић, театролог. 

Карте су у продаји, а све информације можете добити 
телефонски, на број: 060 821 3006. 

Организатори фестивала поручују да ће се током 
фестивала поштовати све прописане противепидемијске 
мере. Број места је ограничен, а током представа је 
обавезно ношење заштитних маски. 

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА 

Понедељак, 01.11.2021. 
19:30, Плато испред Позоришта и фоаје НП „Стерија“ 
„Изложба костима и плаката Позоришта и Фестивала“  
Аутор: Софија Лучић 

20 часова, Велика сцена НП „Стерија“
Отварање Фестивала 
Виљем Шекспир „Фалстаф – Веселе жене виндзорске“ 
Режија: Даријан Михајловић 
Продукција: Народно позориште „Стерија“ Вршац 

Уторак, 02.11.2021. 
20 часова,Велика сцена НП „Стерија“ 
Александар Поповић „Кус петлић“ 
Режија: Милан Нешковић 
Продукција: Народно позориште Суботица 

Среда, 03.11.2021. 
20 часова, Велика сцена НП „Стерија“ 
Бранислав Нушић „Ожалошћена породица“ 
Режија: Андреј Бока 

Продукција: Народно позориште Суботица – драма на 
мађарском језику 

Четвртак, 04.11.2021. 
20 часова, Велика сцена НП „Стерија“ 
Александар Тишма „Употреба човека“ 
Драматизација: Федор Шили, Борис Лијешевић 
Режија: Борис Лијешевић 
Продукција: Нови тврђава театар, Будва град театар, 

Иствест центар Сарајево и Ујвидеки синхаз Нови Сад 

Субота, 06.11.2021. 
Добрица Ћосић „Деобе“ 
Режија: Југ Радивојевић 
Драматизација: Спасоје Ж. Миловановић 
Продукција: Српско Народно позориште, Народно 

позориште Ниш и Позориште Грачаница 

Недеља, 07.11.2021. 
20 часова, Велика сцена НП „Стерија“ 
Свечано уручење награда Фестивала 
Представа у част награђених: Јован Стерија Поповић 

„Покондирена тиква“ 
Продукција: Народно позориште Тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“, Зајечар 

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ:

Четвртак, 05.11.2021. у 18 часова, доњи фоаје НП 
„Стерија“ 

Промоција књига 
Миодрага Мије Илића „Аписова клетва и друге драме“ 

и Радомира Путника „Антологија савремене монодраме“, 
издавач Фестивал монодраме и пантомиме, Земун 

Разговор води: др Јелена Перић – театролог 

Петак, 05.11.2021. у 19 часова, Велика сцена НП „Стерија“ 
Опера за децу Волфганга Амадеуса Моцарта 
„Бастијен и Бастијена“ 
Продукција: Народно позориште, Београд 

Субота, 6.11.2021. у 18 часова, Велика сцена НП „Стерија“ 
Жељко Хубач 
„Чучук Стана“ 
Монодрама у извођењу Наташе Петровић 
Продукција: Народно позориште Тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“, Зајечар 

Недеља, 07.11.2021. у 11часова, Велика сцена НП 
„Стерија“ 

Представа за децу „Краљ лавова“ –Алегро театар 

„КЛАСИКА НА ВЕТРОМЕТИНИ“ 
ПОЧИЊЕ 28. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

Захваљујући подршци Министарства 
културе и информисања Републике Србије, 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” 
Краљево и Народна библиотека „Др Душан 
Радић“ Врњачка Бањa организовале су 6, 
7. и 8. октобра „Жички сабор библиотекара 
2021“.

Овогодишња конференција имала је 
међународни карактер јер су поред бројних 
библиотекара из различитих типова 
библиотека Мреже библиотека Србије, 
учешће узеле колеге из Русије, Пољске и 
Црне Горе. Због неповољне епидемиолошке 
ситуације изостао је планирани долазак 
колегиница из Северне Македоније  и 
Републике Српске. „Библиотеке и културни 
туризам“ била је тема скупа, са циљем да 
се представе различите могућности којима 
библиотеке располажу, а које доприносе 
развоју туристичке привреде, конкретно 
културног туризма.

Првог радног дана конференције 
учеснике и госте поздравили су у име 
домаћина, мр Миша Милосављевић, 
директор краљевачке Библиотеке, Милош 
Милишић, помоћник градоначелника 
Града Краљева за културне манифестације, 
и Катарина Јаблановић, ауторка пројекта 
„Жички сабор библиотекара“. На почетку 
скупа, на трећем спрату Библиотеке, 
отворена је изложба „На светим водама 
Ибра: туристичке дестинације на подручју 
Рашког округа у публикацијама“, ауторке 
Катарина Јаблановић.

Уследиле су две радне сесије у којима 
су учешће узели: Дејан Загорац (Завод за 
проучавање културног развитка Београд), 
мр Катарина Грујовић Брковић (Завод за 
заштиту споменика културе Краљево), др 
Драгољуб Даниловић (Гимназија Краљево), 
те библиотекари из земље и иностранства – 
Марина Митрић и Бојана Вукотић (Народна 
библиотека Србије), Јасмина Нинков 
(Библиотека града Београда), Марија 

Алексејева и Антон Пурник (Руска државна 
библиотека за младе, Москва), Ирена Богнар 
и Хелена Омеровић (Градска библиотека 
Суботица), Елијас Реброња (НБ „Доситеј 
Обрадовић“ Нови Пазар), Жаклина Николић 
(Библиотека „Центар за културу” Кладово), 
Милена Димитријевић (НБ „Вук Караџић“ 
Велико Градиште), мр Снежана Ненезић 
(НБ Крушевац) и Никша Барлов (Центар 
за културу Градац, Рашка). Модератори 
радних сесија током првог дана скупа били 

си проф. др Добрила Бегенишић и др Дејан 
Вукићевић из Народне библиотеке Србије, 
док је у дискусији учешће узео и др Богдан 
Трифуновић, председник Библиотечког 
друштва Србије и директор Градске 
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у 
Чачку, представивши укратко пројекат 
„Чачак – престоница културе Србије 2023“. 
Такође, важно је истаћи да су гошће Сабора 

биле колегинице из Ваљева, Сокобање, 
као и госпођа Јасна Маслан, директорка 
ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег 
Нови (Црна Гора), са којим је краљевачка 
Библиотека 2018. године потписала 
протокол о сарадњи.

Након окончања радног дела 
конференције у Краљеву, учесници су 
организовано посетили Врњачку Бању, 
где су имали прилику да, уз стручно 
вођење, обиђу Замак Белимарковића, као 

и да се упознају са простором и фондовима 
Народне библиотеке „Др Душан Радић“, које 
је представио директор установе, Дејан 
Лучић. У бањској Библиотеци уприличена 
је промоција монографије „Поздрав из 
Врњачке Бање“, ауторке Марије Петковић, 
у којој су, поред ауторке, учествовали др 
Дејан Вукићевић и Катарина Јаблановић, 
а прочитан је и прилог Мирјане Савић, из 

Народног музеја Краљево.
Током другог радног дана конференције 

своје радове изложили су – Ана Полус 
(Војводска и јавна библиотека ,Кипријан 
Норвид’, Зелена Гора (Пољска)), Весна 
Андријашевић, Данка Спасојевић и Наташа 
Антонијевић (НБ „Стефан Првовенчани“ 
Краљево), Јелена Ђоновић и Анастасија 
Оровић (ЈУ Градска библиотека и читаоница 
Херцег Нови, Црна Гора), Весна Златичанин 
(Градска библиотека Вршац), Душица 
Мурић, Анђа Бјелић и Илија Смиљанић 
(НБ Ужице), Снежана Ђенић (НБ „Љубиша 
Р. Ђенић“ Чајетина), Марија Петковић (НБ 
„Др Душан Радић“ Врњачка Бања), Весна 
Петровић (Сремска Митровица), Вера 
Новковић (Српска читаоница у Иригу), 
Владана Стојадиновић (НБ „Његош“ 
Књажевац), Мирјана Црнчевић (Специјална 
библиотека „Чигота“ Златибор), мр Љубица 
Ћоровић (Библиотека града Београда), 
Ружица Дамњановић (Матична библиотека 
„Љубомир Ненадовић“ Ваљево), Сaња 
Бундало (НБ „Бора Станковић“ Врање), 
Мирко Демић (НБ „Вук Караџић“ 
Крагујевац), Драган Огњановић (НБ „Раде 
Драинац“ Прокупље) и Милица Матијевић 
(НБ „Димитрије Туцовић“ Лазаревац. 
Модератори радних сесија били су Мирко 
Демић, директор крагујевачке Библиотеке 
и Катарина Јаблановић, уредница скупа.

Туристичка организација Краљева, 
током оба дана конференције, имала је 
у Библиотеци штанд са промотивним 
материјалом, где је радник ТОК-а, 
Миран Гољовић, одговарао на питања 
заинтересованих гостију.

„Жички сабор библиотекара 2021“ 
завршен је организованом посетом 
учесника и гостију манастиру Жичи, где 
је уприличено упознавање са његовим 
историјатом као и животом данас.

Катарина Јаблановић

„ЖИЧКИ САБОР БИБЛИОТЕКАРА 2021“
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Овогодишњу „Вршачку 
позоришну јесен“ првог дана 
новембра отвориће премијера 
Шекспирове представе 
„Фалстаф – Веселе жене 
виндзорске“ у режији Даријана 
Михајловића и продукцији НП 
„Стерија“. 

Даријан Михајловић 
(1972, Београд) један је од 
најзначајнијих домаћих 
редитеља средње генерације, 
а иза њега је велики број 
позоришних режија, као 
и неколико телевизијских 
пројеката. Осим широм Србије 
и у региону, Михајловић је са 
великим успехом режирао 
и у Берлину, где је његове 
представе у периоду од годину 
дана видело више од 150.000 
гледалаца,  а његов „Тартиф“ 
проглашен је за један од 
највећих културних догађаја 
у 2015. години у Берлину. 
Михајловић годинама предаје 
на Факултету драмских 
уметности у Београду, где је 
однедавно и шеф катедре за 
позоришну и радио режију. 

Вршачка публика већ је имала 
прилике да гледа Михајловићеве 
представе претходних година на 
„Вршачкој позоришној јесени“, а 
у новој представи, чије су пробе 
увелико у току, играју: Милош 
Ђуровић, Тамара Тамчи Тоскић, 
Иван Ђорђевић, Пеђа Грујић, Срђан 
Радивојевић, Марко Аџић, Младен 

Вуковић, Јована Божић, Јована 
Андрејевић Грујић, Вања Јањић и 
Моника Болдовина Бугле. 

- У питању је комедија великог 
барда и мајстора Вилијама Шекспира 
коју сам ја адаптирао пре три године за 
једно немачко позориште. Тај комад је 
иначе доста опширан и велики, тежак 
за адаптацију. То је једна од његових 
драма које је написао прилично брзо 
– за само 14 дана. Био је толико вешт 
да је и за 14 дана могао да напише 
бољи комад него било ко од његових 
савременика, али се ради о једној 
изузетној комедији нарави, али и 
ситуације. Неке ствари је преузео 
из неких комада који су утицали на 

њега, из комедије дел арте. Оно што 
је најважније је да се ту појављује 
један од Шекспирових омиљених 
ликова, а то је Џон Фалстаф. Фалстаф 
је једини Шекспиров лик који се 
појављује у више драма, којим је 
Шекспир био до те мере опчињен 
да се није дао натерати да га убије и 
склони са сцене. Он је свакако један 
од најупечатљивијих ликова које је 
Шекспир икада написао. 

У представи „Фалстаф – Веселе 
жене виндзорске“ играју глумци 
ансамбла НП „Стерија“, затим неки 
вршачки глумци који нису чланови 
ансамбла, као и неколико глумаца 

са стране. Почетком септембра у 
Вршцу сте организовали кастинг 
за ову представу, што је иначе био 
први кастинг организован у Вршцу 
после неколико деценија. 

- Ја сам навикао на кастинге, и 
мислим да је то једини прави пут за 
глумца да уђе у представу. Првих пет 
дана чак нико није ни знао шта ће 
да игра. То је исто била једна врста 
моје провере самог себе, да не бих 
погрешио око поделе. Јако ми је 
важно да подела буде права и тачна 
и да неки глумац не игра нешто што 
му не припада, већ да добије баш 
оно што је за њега. Зато сам током 
првих дана испробао све варијанте 
док нисам био сасвим убеђен да се 
глумци налазе у неком хабитусу који 
је њихов и да су ти ликови њихови. 

Мислим да је то више од пола посла, 
направити тачну и добру поделу која 
је ентузијастична. 

Ово је ваша прва режија у Вршцу. 
Какви су вам утисци о позоришту и 
ансамблу? 

- Први пут режирам у Вршцу, али 
сам раније долазио у Вршац два пута 
на „Вршачку позоришну јесен“ са 
представама „Флорентински шешир“ 
и опером „На уранку“ Станислава 

ИНТЕРВЈУ

„Друштва без 
садржаја су она 
из којих људи 
одлазе“ 

„Треба да се 
деси нека врста 
самосвесне 
грађанске 
организације 
која ће тражити 
амбициозније 
позориште 
које ће једног 
дана моћи да 
„изађе на црту“ 
са другим 
феноменалним 
војвођанским 
позориштима 
као што су 
Суботица, 
Сомбор...“ 

ДАРИЈАН МИХАЈЛОВИЋ, РЕДИТЕЉ: 

„ПО ХОДНИЦИМА ВРШАЧКОГ 
ПОЗОРИШТА ЈОШ УВЕК СЕ МОТАЈУ 

ДУХОВИ ПИСАЦА И ЛИКОВА“ 
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Биничког. На мене је оставила снажан 
утисак вршачка сала и атмосфера 
позоришта. Ово позориште има 
неку душу, још увек се по ходницима 
мотају духови писаца и ликова. 
Зато ме је јако обрадовао позив да 
режирам овде, иако сам већ био 
увелико у пробама у Новом Саду са 
„Три мускетара“, једном класичном и 
великом ансамбл представом. Право 
из Новог Сада сам дошао у Вршац, већ 
се помало осећам Војвођанином, у 
последњих шест месеци сам једва три 
пута прешао Саву... Вршац је за мене 
Стеријин град, човек осећа огроман 
дуг кад ради овде, зато ми је јако 
драго што сам добио прилику да овде 
режирам Шекспира. 

- Ансамбл је сјајан, али је мали. То је 
проблем у ком град треба да одлучи 
да ли је позориште важно у једном 
граду који везујемо за Стерију. То није 
само ствар политике, већ и грађана 
једног града. Не може се за све 
тражити политичка одлука. И грађани 
сами морају да дођу до те свести и 
да траже амбициозније позориште. 
Када већ имате такву зграду и 
Стерију, треба да имате и позориште 
с којим можете да се такмичите на 
Сусретима војвођанских позоришта 
и да узмете награде, с којим можете 

да гостујете у Београду. То 
је одлука свих. Треба да се деси 
нека врста самосвесне грађанске 
организације која ће тражити 
амбициозније позориште које 
ће једног дана моћи да „изађе на 
црту“ са другим феноменалним 
војвођанским позориштима као 
што су Суботица, Сомбор... 

Последњих година 
режирали сте неколико 
представа у Берлину, између 
осталог такође „Веселе жене 
виндзорске“. Какве су разлике 
и има ли неких сличности 
између представе коју сте 
радили тамо и ове коју 
припремате у Вршцу? 

- У Берлину сам „Веселе жене 
виндзорске“ постављао са мало 
мањим ансамблом, са девет 
глумаца, али је била огромна 
продукција. Режија је остала 
немачки прецизно записана у 
режијској књизи коју је радила 
моја асистентица. Остала је и 
адаптација, на коју сам поносан, 
јер сам из основне драме 
избацио девет ликова, сажео је, 

скратио и фокусирао праве ствари. 
Све остало је у Вршцу различито у 
односу на берлинску режију. Што 
се тиче сценографије, то је једно од 
највећих приватних позоришта у 
Берлину, које има 600 места, сваке 
вечери је све распродато. У Немачкој 
сам имао огромне буџете за костиме, 
па је то било визуелно занимљиво. 
Али, јако сам задовољан како овде са 
доста вештине а јако малим буџетима 
успевају да направе сценографију, 
коју је урадила Софија Лучић и 
костиме које је направила Дрина 
Крлић, и који изгледају феноменално. 

Какве су иначе разлике између 
позоришног живота у Немачкој и 
Србији? 

- Једина разлика између немачких 
и српских глумаца је у томе што једни 
говоре немачки а други српски. Ту 
стају све разлике. Са друге стране, 
Берлин је метропола, има огроман 
број туриста и тамо је могуће играти 
представе по 80 пута, вече за вече, 
могуће је имати играње у блоку, у 
низу. Овде је успех ако представу 
одиграте десет пута. Тамо публика 
заиста стоји у редовима да купи карте, 
а то у Србији нисам видео од ‘91. 
године. Буџетски има разлика, али са 
друге стране, позориште свуда мора 
да буде тачно и прецизно. Људи из 
технике који са нама праве ову магију, 
исто то постижу и овде, тако да није 
све питање буџета. Буџет је важан 
када је у питању ансамбл, он одређује 
колико је велики базен из ког можете 
да бирате глумце. За све остало се 
човек снађе. Позориште се још од 

Шекспира сналази. На крају крајева, у 
елизабетанском позоришту глумци су 
сами морали да играју и дрво и жбун 
и зид... Позориште почиње од глумца. 

„Три мускетара“ које сте 
режирали у Позоришту младих 
у Новом Саду недавно је имало 
премијеру, а пре неколико недеља 
„Животињска фарма“ коју сте 
радили у ДАДОВ-у освојила је Гранд 
при на фестивалу „Јувентафест“ у 
Сарајеву. Шта вас следеће очекује? 

- Очекује ме режија у Атељеу 212. 
У питању је један комад савремене 
хрватске списатељице Милане 

Влаовић, адаптација Милене 
Деполо. Реч је о роману који говори 
о проблемима жена фудбалера, 
иако на први поглед делује да у том 
привилегованом свету нема шта да 
буде проблематизовано. 

Иако је до скоро било 
неизвесно, пре неколико дана 
саопштена је коначна одлука 
да ће се ове године „Вршачка 
позоришна јесен“ ипак одржати. 
Многи фестивали су ипак 
отказани. Како је пандемија 
променила рад у позоришту и 
позоришни живот? 

- Нисмо се ми променили, 
промениле су се околности у 
којима радимо. Али позориште се 
радило и у време куге. У изолацији 
су се родила највећа дела. Шекспир 
је „Ромеа и Јулију“ написао баш у 
време изолације од куге. Андрић је 
„На Дрини ћуприја“ написао у време 
Другог светског рата и потпуне 
изолације. Позориште је старо 
колико и заразна болест, ово му није 
прва пандемија. Било је ту разних 
грозница, полиомелитиса, куге, али 

позориште се одвијало и радило и 
чак имало ту неку врсту катарзичне 
функције да се живот враћа када 
људи виде да се неко поново игра у 
јавном простору. Позориште је нешто 
што је јаче од сваке пандемије, али је 
са друге стране важно да схватимо 
да је позориште нешто што морамо 
да очувамо. Градови без садржаја, 
друштва без садржаја, то су друштва 
из којих људи одлазе. Мислим да би 
требало правити што више садржаја 
упркос пандемији, и у инат њој. 

Т.С. 

КАДА РАДИМ ДЕЧИЈЕ ПРЕДСТАВЕ, ПРАВИМ 
ИХ КАО ДА НЕ РАДИМ ЗА ДЕЦУ 

Потписујете и режију великог броја представа за децу, као и 
римејка култног телевизијског серијала „На слово на слово“. У чему је 
специфичност режије када се режира за децу? 

- Радио сам доста за децу и то је јако гледано. Рецимо, „На слово на слово“ 
има милионске прегледе на јутјубу. То значи да и нове генерације које долазе 
се уз то „закуцају“ пред екраном. Ја сам прво свом сину, који је тада био мали, 
пуштао све епизоде „На слово на слово“ пре него што ће их видети било које 
друго дете, а он је могао по два сата да остане испред екрана. Тако сам знао 

да сам погодио. Али то је само из разлога што никада не правим те ствари 
само за децу, ја их правим и за децу и за родитеље. Све што волим из свог 
детињства, могу да гледам поново. Као мали сам гледао „Ратове звезда“ 
или неке Дизнијеве цртане, и све то могу да гледам и сада. Та врста магије 
зачудног и маштовитог света, мора да привлачи људе и када су старији. Само 
је питање колико човек сам потискује дете у себи. Постоје ретки људи који 
никад нису били деца, ни кад су били мали, али сви осим њих носе дете у себи 
заувек. Ја се увек играм, и сада када радим Шекспира се играм, а када радим 
за децу онда се само играм више. Мислим да је тај начин у ком не мислите да 
радите за децу, управо специфичност тог рада. „Позориште 

почиње од 
глумца“ 
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Ватикан је представио своју најновију верзију апликације 
„кликни за молитву” која корисницима нуди унапређене 
опције молитве. 

Седам црквених званичника укључујући и кардинала 
учествовало је на конференцији која је представила „кликни 
за молитву 2.0”, а која је прво велико ажурирање апликације 
од настанка 2016. године, пише Ројтерс.

„Молитва није губљење времена, као што понекад 
мислимо. Молитва је попут семена у тамној земљи, која ће 
показати своје плодове у своје добро време”, рекао је отац 
Федерик Форнос.

Апликација је доступна на шест западних језика и 

кинеском и корисницима даје посебне опције на којима се 
могу молити заједно са папом Фрањом.

Ватикан је повећао своје присуство на друштвеним 
мрежама, а званичници Ватикана су рекли да је папину 
објаву на Твитеру у суботу видело више од 50 милиона људи.

Званичници су упозорили да апликација можда 
није за свакога јер је традиционалну молитву заменила 
технолошком.

„Није циљ да се пониште друга места или начини молитве. 
Ово је само нов начин да се дође до људи”, рекао је секретар 
одељења за комуникације Ватикана Луцио Руиз.

Извор: Политика

У кинеском граду Ченгђу одржано 
је такмичење у хаковању легалних 
оперативних система. Такмичење 
под називом Тиан фу куп преузело 
је правила од најпознатијег и 
традиционалног такмичења у хаковању 
„Pwn2Own”.

Најбољи хакери су били из 
безбедносно- истраживачка фирма 
„Кунлун Лаб”, који су за освојено прво 
место добили награду од 654.500 
долара.

Од најаве такмичења и постављених 
циљева, учесници су имали неколико 
месеци да се припреме за рад 
на уређајима које је обезбедио 
организатор такмичења. Имали су 3 
пута по 5 минута да покушају да покрену 
хакерски напад, на једном или више 
уређаја, како би повећали добитке.

Такмичење је обухватало 16 
различитих мета, а учесници су успели 
да освоје 13, што је забележено као 
велики успех.

Од 16 постављених мета, нису успели 
да хакују „Сyнологy ДС220ј НАС”, „Xiaomi 
Mi 11 смартфон и кинеско електрично 

возило које није именовано, али и 
за које се ни један од учесника није 
регистровао да покуша експлоатацију, 
пренео је Б92.

Већина експлоатација су биле 
ескалације привилегија и даљинско 
извршавање кода; Међутим, две 
екплоатације су се на овогодишњем 
такмичењу истакле.

Прва је била даљинско извршавање 
кода без интеракције- ланац напада 
на закрпљени ИОС 15, који ради 
на најновијем „ајфону” 13. Друга 
експлоатација је била даљинско 
извршавање кода у два корака-ланац 
напада на „Гугл хрому”, што није виђено 
на хакерским такмичењима годинама. 

Извор: Политика

„Кроз буру и огањ” * Један од 
првих, ако не и први потпуно 
домаћи играни филм, снимљен 
у Краљевини Југославији, звао 
се „Кроз буру и огањ”. „Адриа 
национал филм” из Београда 
ангажовала је директора и 
режисера Ранка Јовановића, 
филмског драматурга, који 
је пре тога радио у Лондону, 
секретара и помоћника режисера 
Милутина Игњачевића, док је за 
техничког стручњака и оператора 
(сниматеља) узет Јосип Новак. 
Улоге у причи о догађајима из 
Првог светског рата поверене 
су Димитрију Димитријевићу, 
Стаменку Ђурђевићу, 
Сергију Јањенку и Ковиљки 
Константиновић. Филм је завршен 
до маја 1930. године. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КАКО СЕ ЗВАО 
ЈЕДАН ОД 

НАШИХ ПРВИХ 
ФИЛМОВА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
У КИНИ ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У ХАКОВАЊУ 

УЧЕСНИЦИ ИЗВРШИЛИ 13 ОД 16 
ЗАДАТАКА 

На источну обалу Аустралије ове 
недеље је пао град рекордне величине, 
а на неке делове Квинсленда падали 
су комади леда величине грејпфрута, 
саопштено је из националне 
метеоролошке службе (НМСА).

Грмљавинска олуја, с градом 
величине грејпфрута, пречника 16 
центиметара, погодила је у понедељак 
подручје Јалбору северно од Макаја, 
954 км (593 миље) северно од 
Брисбејнарекордну, наведено је из 
НМСА.

На видео снимку до којег је дошао 
Ројтерс, може се видети како су возила 
и једна зграда у индустријској зони 
Голд Коуст у понедељак засути градом 
и један мушкарац који у рукама држи 
комад леда величине лоптице за голф.

Овако велики град је ретка појава и 
догађа се само под посебним условима, 
преноси Танјуг.

Извор: Политика

НА ИСТОЧНУ ОБАЛУ АУСТРАЛИЈЕ 

ПАО ГРАД ВЕЛИЧИНЕ ГРЕЈПФРУТА 

ВАТИКАН СВЕ ПРИСУТНИЈИ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА 

ПРЕДСТАВЉЕНА АЖУРИРАНА АПЛИКАЦИЈА 
„КЛИКНИ ЗА МОЛИТВУ“ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу члана  46.  Закона  о  
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  
РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 
члана 63. и члана 149. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 30/2018), 
члана 3. Одлуке о новчаној помоћи 
студентима прве године мастер и 
докторских студија са територије 
општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 32/2020) 
и чл. 53. Пословника Општинског 
већа општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр. 40/2019),  
Општинско веће општине Пландиште, 
на седници одржаној 13.10.2021. 
године, расписало је конкурсе за 
новчану помоћ студентима прве 

године мастер и докторских студија 
као и студентима прве године 
основних студија са територије 

општине пландиште за школску 
2021/2022. годину.

Право на доделу помоћи 

имају студенти који испуњавају 
следеће услове: Да су уписали 
прву годину мастер, докторских 
или основних академских студија 
на високошколским установама 
чији је основач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе. Да први 
пут уписују прву годину мастер, 
докторских или основних студија на 
високошколским установама чији је 
оснивач Република Србија, аутомна 
покрајина или јединица локалне 
самоуправе. Да нису у радном 
односу. Рок за подношење документа 
је 15. Новембар 2021. године. Остале 
информације могу се пронаћи на 
званичном сајту Општине Пландиште.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ РАСПИСАЛА КОНКУРСЕ ЗА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА

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

Повољни временски услови омогућили су наставак 
реализације пројекта одржавања и унапређења 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре на територији 
Општине Пландиште. Радови на уређењу канала и 
уклањању растиња тешком механизацијом се тренутно 
изводе на каналској мрежи у потесу атара Милетићево-
Купиник, Стари Лец и Пландиште.

“Одржавање и уређење каланалске мреже од велике 
је важности за развој и унапређење пољопривреде на 
територији Општине Пландиште. Обзиром на велику 
површину и дужину каналске мреже која се протеже на 
преко 1000 км, као и на бујну и јаку вегетацију радове 

изводимо у фазама. На појединим деловима каналске 
мреже у атарима шибље и растиње представљају озбиљан 
проблем за слободно отицање атмосферске воде и стога 
смо буџетом предвидели радове са циљем решавања 
великих проблема који настају задржавањем воде.

Захваљујући ажурности извођача радова, ВДП Јужни 
Банат, радови се изводе у пуном капацитету. Дужина 
каналске мреже на територији Општине Пландиште је 
изузетно велика и стога се уклањање растиња изводи 
према степену угрожености и приоритета за санацију”, 
изјавио је председник Општине Пландиште Јован Репац.

НАСТАВАК РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ 
МРЕЖЕ У АТАРУ МИЛЕТИЋЕВА

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У оквиру пројекта Немачке развојне 
сарадње „Инклузија Рома и других 
маргинализованих група у Србији“, 
који реализује Немачка организација 
за међународну сарадњу ГИЗ, уз 
стручну подршку ГФА консалтинг 
групе ГМБХ, расписан је јавни позив за 
предузетнике, мала, средња и велика 
предузећа из целе Србије за учешће 
у пројекту запошљавања кроз обуке 
практичних вештина за Роме и друге 
маргинализоване групе у Србији. 
Право на учешће у јавном позиву 
имају предузећа која имају потребе за 
запошљавањем и ангажовањем радне 
снаге, као и да се пријаве за подршку 
у облику ко-финансирања стручних 
обука али и подршке за селекцију 
кандидата, које чине пре свега лица 
ромске националности, али и други 
припадници маргинализованих, 

тешко запошљивих категорија 
(млади, дугорочно незапослени, 
особе са инвалидитетом, особе преко 
50 година старости итд).

Више информација о самом позиву 
можете видети у тексту Јавног позива, 
као и на линку: https://www.ukljucise.
org/javni-poziv-za-kompanije-2021, где 
се налази и пријавни формулар, као и 
информација где и како се пријавити. 
За додатне информације можете 
се обратити GFA consulting group 
GMbH, која реализује овај позив, 
na imejl adresu marijana.simic@gfa-
group.de ; i telefon 060-4405569, и kao 
i на miodrag.shrestha@gfa-group.de ; i 
telefon 064-2578113.

ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ

Удружење жена “Гређанка” из Велике Греде, поводом 
светског дана хране, протеклог викенда организовало је 
манифестацију под називом “Гредска штрудлијада”.

Током ове манифестације спретне руке домаћица 
такмиичиле су се у прављењу штрудли и колача 
различитих укуса и декорација.

“Циљ ове манифестације је да у нашем селу окупимо 
што већи број удружења како бисмо на најлепши начин 
представили нашу кухињу и кулинарска умећа наших 
домаћица. Ове године купили смо 12 удружења са 
територије Општине Пландиште. Иако је резултат нема 
велики такмичарски значај, свим учесницима уручили 
смо захвалнице, а стручни жири изабрао је најлепше 
штрудле нашег краја”, изјавила је представница удружења 

“Гређанка” Надежда Милановић.
Овогодишњу манифестацију посетили су и 

представници локалне самоуправе на челу са замеником 
председника Општине Пландиште Душаном Ћурчићем и 
одборницом СО Пландисте Олином Родић.

“Велико ми је задовољство што као представници 
локалне самоуправе имамо прилику да присуствујемо 
једној оваквој манифестацији у којој су представници 
удружења на најбољи могући начин презентовали 
своја кулинарска умећа. Искрено волео бих да овакве 
манифестације заживе и у другим насељима у нашој 
општини и да на тај начин подстакнемо и афирмишемо 
удружења да се више укључе у промоцију свега оног лепог 
што наша општина има да понуди. Туризам, а нарочито 

сеоски туризам, је једна од грана привреде која је у 
експанзији последњих година и у томе морамо тражити 
нашу шансу да представимо Општину Пландиште у што 
бољем светлу”, изјавио је заменик председника Општине 
Пландиште Душан Ћурчић.

СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ ОБЕЛЕЖЕН У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

ШАНСА ЗА БУДУЋЕ АКАДЕМЦЕ

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“ 
ОРГАНИЗОВАЛО “ГРЕДСКУ ШТРУДЛИЈАДУ”

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
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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 (138)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН ИЛИ ВРЕМЕ БЕЗ ПОВРАТКА
Пајин Триптихон документовано 

приказује важност људског рада у време 
које осликава. Без ситних мешетара, берача 
, виноградара и паора косача сви они 
важни људи који се не виде на овој слици 
велепоседници, банкари, први капиталисти 
не би постојали. Они су наследили или 
сопственим вештинама успели да постану 
кормилари рада и њехових производа 
хиљаде људи и да их каналишу ка све ближем 
свету, наравно масно све то наплаћујући.

Један паметан, способан човек који 
је сопственим трудом зарадио стотине 
милијарди евра јасно је рекао, данас људи 
све мање вреде а све више коштају. Ова 
злослутна изјава која је лако склизнула у 
заборав буке урагана информација који нас 
шибају указује на карактер времена у коме 
живимо и које је неповратно закорачило 
у неки нови свет у ком све већи број људи 
постаје не само политички неважан већ и 
без радних способности које би било који 
капиталиста данас могао да употреби. Време 
у коме живимо када родитељи на такозвано 
образовање деце дају све веће суме

новца сразмерно својим зарадама 
а превише оним занимањима и 
способностима које ће их припремити за 
нови нимало врли свет. Оној самоизабраној 
мањини којој издаци за школовање и нису 
нека ставка, али је карактер школовања 

итекако важна ставка. У приватним школама 
у васцелом свету поред уобичајен их знања 
и способности ученици усвајају и нешто 
неопипљиво а

суштинско; раде на јачању својег 
самопоузнања, самосвести, елитизма до 
екстремне ароганције.  То их оспособљава 
да повећају шансу будућих победника у 
глобалној игри столица где се број оних 
играча који немају а траже столицу стално 
повећава а број

столица тј послова стално се смањује.
Правила игре у новом свету где децу 

учимо да ако лажу десиће им се то и то 
постаје битно да ако их ухвате у лажи десиће 
им се то и то.

Пајин Триптихон показује како људски 
мишићи и уска не претешка стручност из 
земље

стварају нову вредност, робу као есенцију 
сунчеве енергије. Заузети својим пословима 
они би лежерно животарили трошећи то што 
производе и мада се на слици не види први 
трактори већ су вршили жито а возови су 
широм Европе развозили вино.

На даншњим њивама не морају се видети 

ни људи, машине се наводе преко сателита, 
винограде тетошу и негују нове машине. 
Мегамаркети пијаце претварају у успомене.

Тадашња лепа слика претвара се 
у призоре Пикасових приказа људи 
изобличених од неуспешних напора да се 
снађу у све новијим издањима времена када 
се за школовање машина издваја много 
више и са много више поверења него у децу 
јер људски ум, кажу стручњаци за наше 
мозгове, има границе развоја а компјутери 
су тек отворили очи и уче да ходају и краја 
развоју нема. Људи еволуирају споро, али 
таленти као екстремне способности редовно 
се јављају и што је најважније таленти као 
даровитости уткани у права уметничка дела 
постају чудесно даровање дара даровитости 
онима које је лутрија памети привидно 
прескочила. Захваљујући уметности сви 
би могли бескрајно да се развијају, али 
коме то треба кад је  човек непослушан, 
непредвидљив има снове о једнакости и 
правди а машине са далеко већим учинком 
не праве никакаве проблеме.

Људски рад у свету све се више улива у 
имовину а кад престане потреба за нечијим 
радом имовина на којој би романтично 
преживео као на Триптихону биће 
недостижна.

Т. Сухецки

За малишане који тек уче да пишу, 
Вулканчић је спремио едукативну 
бојанку, уз коју ће успешно савладати 
сва слова азбуке. За свако слово, ту је 
и цртеж који је потребно обојити, па 
се тако учење оснажује визуелним 
памћењем.

Бојанку је приредио и илустровао 
Бојан Јокановић који је Сизифа, као 
главног јунака, увео у претходним 
књигама из исте едиције – 100 
Сизифових правописних правила, 
Учим и играм се: Сизифова правописна 
правила 1 и Учим и играм се: Сизифова 
правописна правила 2, а у припреми 
је и трећи део трилогије о Сизифовој 
борби за правопис, који ће уједно бити 
и последњи.

Свестан тога да је описмењавање 
сизифовски посао, аутор се определио 
да баш кроз духовите илустрације 
овог митског јунака малишанима – али 
и оним мало старијима – приближи 
правопис српског језика и његово 
учење учини лакшим и забавнијим.

Поводом књиге Сизифова азбука: 
Бојанка, аутор је изјавио: „Након две 
успешне књиге из серијала о Сизифовој 
борби за правопис – а очекујући ове године 
и представљање трећег дела, који ће уједно 
бити последња књига трилогије о језичким 
недоумицама у српском језику – искористио 
сам време да реализујем азбуку у виду 
бојанке намењену најмлађима. Добио сам 
много молби да нацртам бојанку, како би деца 
могла да учествују у стварању занимљивог 
цртаног јунака Сизифа. Одлучио сам да то 
буде бојанка-азбука, садржај сам осмислио 
тако да сваку страницу прате асоцијације које 
почињу на то слово, тако да ће деца, бојећи 
илустрације, најједноставније научити сва 
слова азбуке.“

Књигу можете наручити путем сајта 
vulkancic.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 „Сизифова азбука: Бојанка“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Емили Хотон „Љубав на невиђено“, освојиле 
су је Дуња Петровић и Данијела Маринковић. 
Честитамо! Награде се могу преузети у 
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 59, 
средом од 10 до 17 часова. При преузимању 
награде потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

УЧЕЊЕ СЛОВА НИКАДА НИЈЕ 
БИЛО ЗАБАВНИЈЕ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ „СИЗИФОВУ АЗБУКУ“

Шта се крије у темељу старе куће 
разрушене током бомбардовања?

Да би читалац дошао до тог сазнања, 
проћи ће кроз лавиринт невероватних прича 
које почињу убиством у касарни.

Јула 2000. године убијен је војник на 
стражи у Кремнима. Решавајући овај случај, 
мајор Сокол Филиповић открива непознате 
детаље у вези са пророчанством Тарабића и 
долази у сукоб с људима који по сваку цену 
желе да се докопају изворног текста.

Питак, филмски динамичан 
трилер„Креманска стража“, између 
осталог, актуелизује питање Креманског 
пророчанства и његових фалсификата које је 
увек занимљиво: да ли пророчанство постоји 
и шта је оно заиста?

Александар Гајић (1973), доктор правних 
и политичких наука, научни је саветник на 
Институту за европске студије у Београду 
и професор на катедри за безбедност 
Факултета за правне и пословне студије 
„Лазар Вркатић“ у Новом Саду. Аутор је или 

приређивач бројних научних монографија 
и више од сто научних радова из области 
међународних односа, друштвене теорије и 
студија културе.

Узбудљив трилер „Креманска стража“ 
можете пронаћи у свим Делфи књижарама, 
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs, као и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су два примерка романа „Креманска 
стража“, који ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@

gmail.com. 
У прошлом броју поклањали смо роман 

„Књига чежњи“ освојиле су је Јованка Петров 
и Анђелија Петровић. Честитамо! Награде се 
могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 часова. 
При преузимању награде  потребно је са собом 
понети најнови број „Вршачке куле“.

ПРОРОЧАНСТВО ЈОШ УВЕК 
ОДНОСИ ЖРТВЕ 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ УВЕРЉИВУ ПРИЧУ О НАШИМ НАРАВИМА
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

СЕЋАЊЕ НА ЛЕГЕНДАРНУ БРИГАДУ ЈНА
Удружење за неговање традиције 

51. механизоване бригаде и градска 
библиотека Вршац представили 
су монографију „Педесет прва 
механизована бригада 20.9.1968 - 
15.1.1997“. О овом капиталном издању 
које обрађује период од 29 година из 

скорашње српске историје говорили 
су аутор Милан Ђукић – Жупски, 
пуковник у пензији Зоран Кандић, 
последњи командат 51. механизоване 
бригаде, Немања Ротар, панчевачки 
есејиста и романсијер и потпуковник 
у пензији Јован Јанкулов, члан 

Управног одбора удружења.
О легендарној бригади 

Југословенске народне армије аутор 
Ђукић је рекао:

- 51. механизована бригада имала 
је јединице у Панчеву са командом 
у Вршцу, Зрењанину и Кикинди. 

Бригада је добила нове људе са 
простора Југославије, организационо 
смо кренули са командантом 
пуковником Милетом Узелцом који 
је био 141. носилац Партизанске 
споменице, био је борац 6. Личке, 
рањаван два пут. Онда долази 
командант Ђого и ми постајемо 1978. 
најбоља јединица копнене војске 
ЈНА. Касније командант је био Живота 
Панић. Повод за оснивање бригаде 
била је чехословачка криза, рекао је 
аутор и додао.

- Од 1978/79. почиње „инвазија“ на 
нашу касарну страних делегација од 
скандинавских земаља до далеког 
истока. Мени као аутору било је 
тешко да идентификујем скандинавце 
пошто су сви имали исте униформе а 
нарочито војнике са далеког истока. 
Били смо огледна јединица, сећам 
се кад је руски маршал скинуо своју 
значку и дао у знак поштовања  
војнику тенкисти, са поносом истиче 
Ђукић.

Промоцију монографије „Педесет 
прва механизована бригада 20.9.1968 
- 15.1.1997“ својим наступом улепшале 
су ученице Хемијско-медицинске 
школе и Пољопривредне школе 
„Вршац.
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К УЛ И Н  К У В А Р

РОЛОВАНА 
ТЕЛЕТИНА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг телећих леђа 
- мало путера
- 2 листа лорбера
- 1 кашичица
- бибера у зрну 
- 2 гранчице рузмарина 
- со, бибер 
- 1 коренђумбира 
- 2 кришке тоста без коре
- 2 јаја 
- 50 г ољуштеног и 
наренданог бадема 
- 1 кашика исецканог 
першуна 
- 1/3 л киселе павлаке 
- 1 кашичица мешаног 
сушеног зачина

ПРИПРЕМА: Путером премазати јачу фолију. 
Распоредити лорбер, бибер у зрну и рузмарин. Посолити 
и побиберити месо и сложити га на фолију.

Ђумбир исецкати на коцкице, добро измешати са 
измрвљеним тостом, јајима, бадемом и першуном. Овим 
премазати месо и преклопити фолију тако да се месо 
урола. Добро затворити фолију и ставити је у плех да се 
пече. Пећи у рерни на 200°Ц око сат и по. Месо пребацити 
на тањир за сервирање. Соку од печења додати павлаку и 
густин и још једном прокувати. Сервирати уз месо.

САЛАТА СА ПЛАВИМ СИРОМ 
И ОРАСИМА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 крушка
- 100 г плавог сира
- 1 шољица ораха
- рукола 
- листови зелене салате

ПРИПРЕМА: Опрати крушку, риколу и 
зелену салату. Крушку исећи на четвртине, плави сир 
измрвити па све сјединити са половинама језгра ораха и 
руколом. На тањир поставити листове зелене салате па 
нанети крушке, плави сир, орахе и руколу.

ОКРУГЛИ КОЛАЧ 
СА ГРОЖЂЕМ И 

ШЉИВАМА
НАМИРНИЦЕ:

Кора: 
- 3 јаја
- 3 кашике шећера
- 3 кашике брашна
- 3 кашике млаке воде
- 1 кашика уља
- мало нарендане коре 
лимуна
- 1 ванилин шећер 
- ½ прашка за пециво
- прстохват соли
Фил:
- 1 пудинг од ваниле 
- 4 дл млека
- 2 кашике шећера
- 200 г белог грожђа 
- 200 г шљива
- 1 кесица прелива за 
торте

ПРИПРЕМА: Беланца са прстохватом 
соли умутити у чврст снег. Лагано додавати једно 
по једно жуманце и остале састојке. Смесу сипати 
у округли калуп и испећи у рерни. Скувати пудинг у 
млеку (са додатком шећера) и сипати преко охлађене 
коре. Шљиве исећи на танке кришке и, заједно са 
зрнима грожђа, декоративно распоредити преко 
охлађеног пудинга. Скувати прелив за торте према 
упутству са кесице и прелити преко воћа.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

191. октобар 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Tizenharmadszor rendeztek 
Kukoricafesztivált 
Tordán immár tizenhar-

madszor gyűltek össze a 
Kukoricafesztiválra a ha-

gyományápolók, és vendége-
ik. A megnyitón a Petőfi Sán-
dor MME fiatal tagjai léptek 
fel, Dobai János polgármester 
és Farkas Éva, az Orgonavirág 
hagyományápoló csoport elnök 
asszonya köszöntötte a jelen-
lévőket. 

A Kukoricafesztivált Hajnal 
Jenő, az MNT elnöke nyitotta 

meg, aki beszédében hangsú-
lyozta e rendezvény közösség 
összefogó jellegét, de ugyanak-
kor rámutatott mennyire fon-
tos, hogy a jövő nemzedékének 
is átadják a hagyományokat. 

A verseny helyszínére fiá-
kerekkel, fogatos kocsikkal vo-
nultak ki a versenyzők, akiket 
elkísértek a tűzoltóság tagjai 
is, valamint a helybeli gazdák 
bemutatták, milyen munkagé-
pekkel gazdagíthatták az esz-

közállományukat a pályázatok 
során, ők is felvonultak a trak-
toraikkal.  

A kukoricatörő versenyre hat 
csapat érkezett meg, a munkáju-
kat a zsűri négy szempont alap-
ján értékelte, elsőként a reggelit 
vették szemügyre, majd a mun-
kások öltözékét, a parcella tisz-
taságát, és végül a szárkúpok fel-
állítását is értékelték.

A Kukoricafesztivál kereté-
ben versenybe szálltak a házi 

pálinkák is, összesen 30 min-
tát hoztak a részvevők, meg-
tartották továbbá a hagyomá-
nyos ízek főzőversenyét, amely-
re ezúttal 40 csapat nevezett be.

A rendezvénynek volt zenés 
része is, délután Palatinus Ervin 
és Gúth Emília, majd Szabó Dé-
kány Zsófia és a Szóljon hát a nó-
ta zenekar szórakoztatta a ven-
dégeket, este pedig a magyaror-
szági Piramis együttes koncer-
tezett. KÓNYA-KOVÁCS OTÍLIA 

A MUZSLYAI CIVIL-SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK ÉS A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA SZERVEZÉSÉBEN

Falunap és templombúcsú az összetartás jegyében
Szeptember második hétvégé-

jén ünnepelték a muzslyaiak 
a falu napját és a templombú-
csút. A szervezők – a helyi kö-
zösség tanácsa, a civil szerve-
zetek és egyesületek – az idén 
is színes programokkal várták 
az érdeklődőket. A rendezvény 
első napján ünnepélyesen meg-
nyitották a Magyar Házban a 

közös kiállítást, ahol nagyanyá-
ink hagyatékából féltve őrzött 
kézimunkákkal, művészeti al-
kotásokkal és valamennyi kéz-
művességgel bemutatkozott a 
Muzslyai Amatőr Képzőmű-
vészeti Klub (MAKK), a Nők 
Klubja, a RÉMUSZ – Hagyo-
mányápolók Egyesülete, a Road 
Flyers Motorosklub és néhány 

önálló kiállító is. Ezt követően a 
Muzslyai Ifjúsági Fórum (MIF) 
fiataljai szórakoztató estet szer-
veztek. Másnap, a település 131. 
évfordulója alkalmából, ünnepi 
szentmisét szolgáltattak a Szűz 
Mária Szent Neve templomban, 
majd ezt követően a Muzslai 
Petőfi Sándor MME nagytermé-
ben díszülésre került sor, ahol 

kiosztották a falu díjait azoknak 
a személyeknek, akik az elmúlt 
évek folyamán sokat tettek a 
faluért, és öregbítették annak 
hírnevét. Elismerésben része-
sült Szabó Katalin, Tóth Gizel-
la, Varga Irén, Kósa Ilona, Bálity 
Irén, Molnár Lábadi Csilla, Né-
met Irén, Barna János, Báló Mi-
hály, Juhász István, Vastag Jó-
zsef, Takács András és Gyömbér 
Mihajlo. A hétvégi események 
keretében rendeztek még bú-
csúi tarka művelődési műsort, 
barátságos és bajnoki kézilab-
da-, illetve labdarúgó-mérkőzé-
seket, csirkepaprikásfőző ver-
senyt és szabadtéri koncerteket. 
A helybeli amatőr képzőművé-
szeknek köszönhetően a legfi-
atalabb tehetségek szabadtéri 
festészettel is próbálkozhattak. 
A háromnapos rendezvény alatt 
a gyerekek vég nélkül körhin-
táztak, a felnőttek pedig a mé-
zes szívek és más apró ajándé-
kok megvásárlása után a ké-
ső esti órákig ropták a táncot.

BORBÉLY TIVADAR

ÚJ VEZETŐSÉGET VÁLASZTOTT AZ EURÓPAI PÜSPÖKI 
KONFERENCIÁK TANÁCSA

Dr. Német Lászlót 
alelnökké választották
Gintaras Linas Grušas vilniusi érseket, a Litván Püspöki 

Konferencia elnökét választották meg az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökévé, a te-
stület szeptember 23. és 26. között Rómában tartott ju-
bileumi ülésén.

Az alapításának ötvenedik évfordulóját ünneplő testület 
első alelnökévé Dr. Német Lászlót, a Nagybecskereki Egy-
házmegye főpásztorát, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi 
Püspöki Konferencia elnökét választották. A Tanács máso-
dik alelnöke Jean-Claude Hollerich SJ bíboros, luxemburgi 
érsek – aki egyben az Európai Unió Püspöki Konferenciái 
Bizottságának elnöke.

Szeptember 23-án délután a Szentatya szentmisét muta-
tott be a Szent Péter-bazilikában az Európai Püspöki Kon-
ferenciák Tanácsa megalakulásának ötvenedik évfordulója 
alkalmából. NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN
SZILASI MIHÁLY EMLÉKE ELŐTT TISZTELEGTEK

Szilasi Mihályra, Muzslya, Vajdaság és a Kárpát-medence neves 
citeraművészére emlékezve, illetve a hangszer és a citerazene 
népszerűsítése céljából, a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében 
tartották meg a hagyományos, sorrendben XVII. Szilasi-napot. A műsor 
elején Lázár Mónika, szavaló, felolvasta Fehér Ferenc Apám citerája című 
versét, Lele József helybeli citeraművész kíséretében, majd Ternovácz 
István, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagja hivatalosan is megnyitotta 
a rendezvényt. Az est keretében felléptek a budapesti, pacséri, temerini, 
újvidéki, kisoroszi, szentmihályi és muzslyai citeraszólisták, citerakettősök, 
citerazenekarok és vegyes kórusok is. A XVII. Szilasi-nap a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és 
Vallási Közösségi Titkárság, valamint a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 
támogatásával valósult meg.  BORBÉLY TIVADAR

HÍREK A MUZSLYAI LEHEL NŐI KÉZILABDA KLUBBÓL
KÉTSZÁZHATVAN GYERMEK A 
KÉZILABDATORNÁN

A muzslyai templombúcsú és falunap megünneplésének keretében a Lehel 
Női Kézilabdaklub tagjai negyedik alkalommal szervezték meg az úgynevezett 
Búcsú Kupa kézilabdatornát. Az idei eseményen rekordszámú, kilenc női 
kézilabda-csapat és mintegy 260 gyermek és fiatal játékos vett részt, akik 
a helybeli csapatokon kívül Torontálvásárhelyről, Cserépaljáról, Elemérről, 
Szávaszentdemeterről, Adáról, Szerbcsernyéről és Nagybecskerekről 
érkeztek. — Az idei tornán három kategóriában mérettették meg magukat a 
csapatok, mégpedig 5-től 16 éves korosztályig. Külön öröm számunkra, hogy 
a meghívott kézilabdacsapatok közül mindegyik elfogadta meghívásunkat, 
így nyugodtan kijelenthetjük, hogy az esemény tartományi szintűre emelte 
fel magát. A torna elsődleges célja a kézilabdázás, a sport és a sportolás 
népszerűsítése volt. A gyerekek az érmeken kívül új barátságokkal és 
tapasztalatokkal tértek haza — nyilatkozta Nataša Dabić, a muzslyai lányok 
edzője. A szervezők ezúton szeretnék megköszönni a Vajdasági Kézilabda-
szövetségnek, Muzslya Helyi Közössége Tanácsának és a szülőknek az 
önzetlen segítségét, támogatását. BORBÉLY TIVADAR

 »A díjazottak

TORDÁN HAGYOMÁNYÁPOLÓ RENDEZVÉNYT SZERVEZTEK

 »A kukoricatörés  »A hagyományos reggeli

„
Hajnal Jenő 
hangsúlyozta e 
rendezvény közösség 
összefogó jellegét, 
de ugyanakkor 
rámutatott mennyire 
fontos, hogy a jövő 
nemzedékének 
is átadják a 
hagyományokat  » A kukoricafesztivált Hajnal Jenő az MNT elnöke nyitotta meg

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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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.

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

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

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

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.

Викендица (спратна) у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана 
и укњижена, струја, вода, 
канализација, 48.000 €. Тел. 813-
134.

Продајем плац у Јабланци, 
површина 835 м² погодно за 
пчеларство или сејање. Тел. 830-
753.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 

стрна, 100 метара од  асвалта, 
добро уа  виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 
км од Вршца, у центру села. Цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Кућа на продају Иве 
Милутиновића 156. Тел. 
064/15130009.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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 

Запосленој девојци издајем  
собу, купатило, чајна кухиња, 
клима, веш машина, засебан улаз. 
Тел. 060/1671519 и 060/ 7401210

РАЗНО

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

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1348

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
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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 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“ 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 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

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.

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 
065/3184084.

Продајем казан за ракију 
100 литара, превртач. Тел. 
064/8372635.

Стрељачком удружењу „Тане“ 
Вршац за потребе спортског 
стрељаштва  потребни пиштољи у 
калибгу 9мм. Тел. 064/1170705

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, 
грејалице на струју, тепихе 
различитих величина, машине 
Багат и Сингер, бојлер плински.
Тел. 830-753.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, шеф кухиње, 
помоћни радник у кухињи.

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
e-mail адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com
са назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести 
позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани на 
разговор. 
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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

ЗАХВАЛЕ
У Вршцу ме је др Франц 

Клерцки, кao цeњени 
лекар и градски физикус, 
али као и практичар 
ампелограф и енолог, 
снабдео с многостраним 
и практичним белешкама 
у вези виноградарства;

такође у Белој 
цркви захваљујем се 
г. Петру Оксу члану 
спољног савета и вишем 
учитељу белоцркванске 
грађанске школе 
господину Карлу Шицу 
и морам најсрдачније  
да потврдим да никада 
нећу заборавити 
гостопримство нити 
задовољство разговора 
вођених у пријатељском 
кругу ових поштених 
људи.

ВИНОГРАДАРСТВО У 
БАНАТУ

Мећу многобројним 
различитим и специфичним 
по особеностима провинција 
Угарског краљевства, као и 
по разноликости производа 
из свих домена природе, али 
и по плодности и богатству, 
Банат има примат. То је 
најјужнија земља монархије 
и ту поред високих планина 
налазимо и најниже коте. Уз 
све благодети јужне климе, 

ова дивна земља поседује 
и изванредно  обрађено и 
исплативо виноградарство, 
чему доприносе и небо и 
земља, али и индустрија и 
привредна интелигенција. 
Већ код Сегедина, где Тиса 
дели песковито земљиште од 
хумуса Баната, путник ће наићи 
на приметну разлику у пићима 
која му служе у гостионицама, 
јер овде чак и најпростије 
вино, кроз свој меки, млеку 
сличан укус који често заводи 
на прекомерно задовољство, 

показује ту топлију климу овог 
земљишног региона.

Када се пак дође у сам Банат 
и ту живи неко време, посматра 
и слуша, са само мало талента и 
воље, убрзо се стиче уверење, 
да је ту у сваком погледу 
добро становати, добро је 
градити куће и да све приче о 
нездравој клими не одговарају 

истини, те да код дужег 
боравка нестају све предходне 
предрасуде у том погледу. 
Као и свуда у  благословеним 
крајевима Угарске, где  се 
странцу, нарочито са севера, 
пружа толико добрих 
чулних задовољстава, 
тако се и у Банату, где је 
трпеза двоструко богатије 
и укусније постављена, 
нови се придошлица 
исквари неумереношћу и 
непоштовањем правила 
живота, али ако то избегне, 
сигурно ће сазнати, да му све 
прија и тешко да ће патити од 
носталгије за домом. Све шири, 
свестрани развој насеља 
основаних од колониста свих 
нација, нарочито Немаца, 
то очигледно доказује, и 
када се овамо долази са  
предубеђењем да је Угарска, 
а нарочито Банат, гробница 
за немачке колонисте, онда 
то само утолико важи, што 
ти досељеници остају овде, 
осећају се овде добро и све 
боље  и на крају плаћају свој 
данак природи, чак и касније 
него на другим местима. 
Много се причало о великим 
и многобројним мочварама, 
из којих се развијају отровни 
сумпорни гасови, али кроз 
исушивање, одводњавање 
и фертилизацију стајаћих 
вода, стање је умногоме 
побољшано.

Међу виногорјима Баната, 
два имају први ранг и заслужују 
зато ближи и шири опис, а то 
су вршачко и белоцркванско.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (10)
ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ 

ИЛИ 
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА 
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У  СТАТИСТИЧКОМ-
ТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ

ОД ФРАНЦА ШАМСА
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 
ИЗЛАЖЕЊА 40, БРОЈ 1000, 20. ФЕБРУАР 2015.

ДОСАДАШЊИ УСПЕСИ САМО 
ПОЧЕТАК

После годину дана постојања и преданог рада, Удружење за 
промоцију културе, науке и уметности „Тачка сусретања“ обележило 
је прошле суботе своју прву годишњицу. У већ добро познатом 
„Салону код Порте“ у Змај Јовиној 16, уприличен је богат културни 
програм.

Слављеничко вече отворено је микродрамом „Кадрирање“ 
у извођењу Срђана Радивојевића, глумца Народног позоришта 
„Стерија“, а по тексту и у режији Марије Васић Каначки. Затим је 
наступио „Дует анђела“, који су чинили Емилија Ђонин – вокал и 
гитариста Виктор Нађ, а вече су употпуниле и инструменталне 
бравуре ученика Музичке школе „Јосиф Маринковић“, као и 
мултимедијално представљање годишњака „Тачке сусретања“ под 
називом „У Салону код Порте“.

-Захваљујући великом броју микросусрета, ова прича добила 
је на тежини. Наша мисија је од почетка била да се проналазимо 
са различитим интересовањима, потребама, жељама, и да на неки 
начин мењамо свет – рекла је Марија Васић Каначки, једна од 
оснивача „Тачке сусретања“, нагласивши да је публика препознала 
искреност пројекта „Салона код Порте“.

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 
ИЗЛАЗЕЊА 40, БРОЈ 1000, 20. ФЕБРУАР 2015.

МЛАДИ ИНФОРМАТИЧАРИ
Екипа ученика вршачке Гимназије “Борислав Петров 

Браца” остварила је запажен успех на Међународном 
такмичењу из информатике под називом “Дабар”, које је 
недавно одржано у Електротехничкој школи “Михајло 
Пупин” у Новом Саду. 

Реч је о завршном државном првенству, које се 
одржава у 35 земаља света. Вршачки гимназијалци са 
својим ментором, професором информатике Гораном 

Николићем, остварили су резултат вредан пажње. 
Вршчани су понели епитет најуспешније средње школе у 
Војводини, а на свом првом наступу на такмичењу окитили 
су се сребром и бронзом. Гимназијалка Матија Петровић, 
ученица другог разреда, добитник је сребрне повеље, 
док су бронзе освојили Невена Ђилас, ученица трећег 
разреда математичког смера, и Адам Маран и Александар 
Танасијевић ученици другог разреда, такође природно- 
математичког смера у Гимназији „Борислав Петров Браца“ 
у Вршцу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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У петак, 8. октобра, 
у „Салону 
код Порте“ 
отворена је 

изложба Драгана Спасића 
под називом „8,3 x 10,5“. 
Посетиоци су имали 
прилике да виде Спасићеве 
керамичке радове, пре 
свега посуде инспирисане 
јапанском културом и 
традицијом, али и цртеже. 

- Посуде које су 
изложене зову се „chawan“. 
Оне се користе током 
чајне церемоније – 
искључиво тада. Уколико 
се у Јапану чај пије ван 
чајне церемоније онда се 
користе „yunomi“ посуде. 
„Chawan“ посуде морају 
испунити одређене услове 
да би уопште могле да се 
користе. Ту сада наилазимо 
на осетљиви део. Како ја 
нисам из Јапана, њихова 
традиција није део мог 

бића и самим тим је 
питање да ли је моја посуда 
„chawan“. Покушавам да 
се руководим јапанском 
идејом лепоте, а не толико 
испуњавањем свих услова 
везаних за ове посуде – 
објашњава Спасић. 

ЕСТЕТСКИ правац 
којим се руководи 
Драган Спасић 
објашњава кроз 

цитат из „Књиге чаја“ 
Какузо Окакуре: 

- ”У свим стварима, какве 
год биле, завршетак сваког 
детаља није пожељан: 
пажњу држи оно што је 
недовршено“ (Књига 
чаја – Какузо Окакура). 

Рецимо да је то почетак 
размишљања у естетици 
коју покушавам да 
спроведем. 

НА питање шта 
је заједничко 
његовој 
керамици 

и цртежима, Спасић 
одговара да је то линија. 

- Трудим се да пронађем 
дугачку линију која тече. 
Дугачка линија – дугачка 
мисао, кратка линија 
– кратка мисао – каже 
Спасић. 

ДРАГАН СПАСИЋ рођен 
је 1968. године у Вршцу. 
Дипломирао је 2002. 
године на Факултету 
примењених уметности 
и дизајна у Београду – 
одсек керамика, у класи 
проф. Мирјане Исаковић. 
Учествовао је на бројним 
групним изложбама и имао 
неколико самосталних 
изложби. Тренутно живи и 
ради у Вршцу. 

КЕРАМИКА ИНСПИРИСАНА 
ЈАПАНСКОМ ТРАДИЦИЈОМ 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДРАГАНА СПАСИЋА 
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КО Ш А Р К А

Вршчани су заслужено савладали одличан састав Златибора 
пруживши убедљиво најбољу партију од почетка сезоне а јунак 
победе био је изванредни Милош Николић коме је ово била 
најбоља партија у вршачком дресу.

Већ у првој четвртини домаћи су предвођени капитеном 
Димићем најавили велико вече, показали су фанатичну борбеност 
у реализацији дефанзивног плана тренера Ђокића који је захтевао 
да се осујете ударне игле напада гостију, Протић, Кутлешић и Рос. 
У другој четвртини Вршац је осим одличне дефанзиве показао и 
нападачко надахнуће, играли су домаћи веома разноврсно, па су 
осим Димића значајне улоге у том делу меча имали Васиљевић, 
Николић и Јурчек. Прву двоцифрену предност свом тиму донео је 
Васиљевић тројком за 43:33, у 16. минуту.

На почетку другог полувремена чинило се да ће Вршац лако 
успети да искористи умор Чајетинаца од мечева у АБА 2 лиги, 
међутим у наставку се разиграо тандем Протић – Кутлешић и 
после 30 минута игре Златибор је био у заостатку од само три 
поена (68:65).

У последњих десет минута виђен је прави шоу плејмејкера 
Вршчана Николића, био је незадржив у продору, ефектним 
дриблинзима дизао је на ноге публику у Миленијуму и прецизно 
поентирао са свих делова терена. Златибор је последњи напор 
да направи преокрет направио на два минута пре краја када 
је Кутлешић са линије слободних бацања смањио на само два 
разлике (85:83), међутим тада су ствари у своје руке преузели 
Димић и Николић и осигурали Вршцу други првенствени тријумф.

Б.Ј. 

АБА 2 ЛИГАШ ПАО У МИЛЕНИЈУМУ

ДИРИГЕНТ НИКОЛИЋ 
И ВРШАЧКЕ ВИОЛИНЕ

СПОРТ

Незадржив: Милош Николић, плејмејкер Вршца

ВРШАЦ – РАДИВОЈ КОРАЋ 92:94 (27:23, 22:19, 19:22, 15:19, 9:11)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: Табашевић, 

Штетин, Димић.
ВРШАЦ: Томашевић 31 (9 ас), Стјепановић, Стојић, Керкез, 

Веригић, Репац 2 (4 ск), Станаћев, Јовановић 10 (9 ск), Милетић 15, 
Цера, Селаковић 18 (14 ск), Зорић 16 (10 ск).

РАДИВОЈ КОРАЋ: Динчић 11 (4 ск), Чубра 8 (5 ск), Марјановић 
21 (4 ск, 9 ас), Костић, Кукић 11, Јеремић 17, Кљајевић, Несторов 1, 
Тришовић 4, Перишић, Савић 6, Максимовић 15 (10 ск).

Меч у вршачком Миленијуму био је права посластица за 
љубитеље драматичних завршница, али не и за оне са слабим 
срцем. Кошаркашице Радивоја Кораћа ишчупале су победу у 
Стеријином граду, после невероватне завршнице регуларног 
тока меча и смиреније одиграног продужетка. Јунакиња победе 
Београђанки била је капитен Христина Марјановић, најефикаснија 
у свом тиму и најхрабрија када је требало преузети одговорност.

Вршчанке су одиграле изванредно прво полувреме 
предвођене Марјановићевом и Селаковићевом, успеле су 
да зауставе искусну Максимовићеву под таблом и да у брзој 
транзицији дођу до ефикасне реализације. У другој четвртини 
домаћи тим је имао двоцифрену предност (37:27), а на одмор 
отишао са седам поена капитала. Међутим Кораћ је у трећој 
четвртини најавио резултатски повратак, Марјановићева и 
Јеремићева су биле све сигурније у шуту, а Максимовићеву је 

било све теже удвајати. У финишу меча,Вршчанке су биле смушене 
у нападу и чинило се да су гошће при вођству 83:80 обезбедиле 
тријумф. Међутим, на четири секунде пре краја Ана Милетић је 
фаулирана при шуту за три поена, погодила три бацања и одвела 
меч у продужетак. Београђанке су се у додатних пет минута боље 
снашле и славиле победу.

Б.Ј

ДРАМА У МИЛЕНИЈУМУ ПРИПАЛА КОРАЋУ

ВРШЧАНКАМА НЕДОСТАЈАО КОРАК

ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 90:84 (27:23, 18:15, 23:27, 22:19)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца: 150, судије: Јевтовић, Седлар, 
Марковић.
ВРШАЦ: Радовановић, Л. Јовановић, С. Јовановић, Агоч 1, Илић 4, Јурчек 
15 (4 ск), Васиљевић 16 (6 ск), Димић 23, Јековић 3, Тејић, Мајсторовић, 
Николић 28 (4 ас).
ЗЛАТИБОР: Николић 10 (10 ск), Протић 15 (5 ск, 7 ас), Чабрило, Аџић, 
Кутлешић 22, Грубелич 11, Јовић 3, Јовановић 3, Јоксимовић 2, Рос 8 (7 
ск), Боровњак 7 (4 ск), Павловић 3.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 3.КОЛО

Слога - Колубара ЛА 2003  104 : 98
СПД Раднички - МладостMaxBet 89 : 93
ОКК Београд - Здравље  80 : 88
Војводина - Нови Пазар  85 : 59
Dynamic VIP PAY- Slodes SoccerBet 89 : 78
Тамиш - Металац   91 : 83
Вршац – Златибор   90 : 84
Слобода – Дунав   91 : 77
 
1.Младост 3  3  0  6
2.Војводина  3  2  1  5
3.Дyнамиц 3  2  1  5
4.Слобода  3  2  1  5
5.Здравље 3  2  1  5
6.Вршац    3  2  1  5
7.Металац  3  2  1  5
8.Нови Пазар  3  2  1  5
9.Тамиш   2  2  0  4
10.Слога  3  1  2  4
11.Раднички  3  1  2  4
12.ОКК Београд  3  1  2  4
13.Дунав  3  1  2  4
14.Колубара 3  0  3  3
15.Слодес  3  0  3  3
16.Златибор  2  0  2  2

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО
Црвена звезда - Пролетер  104 : 43
Краљево - СПД Раднички    86 : 63
Дуга - Арт Баскет     72 : 66
Вршац - Радивој Кораћ    92 : 94
Војводина 021 - Партизан 1953   59 : 54
Студент - Врбас Медела    74 : 86
 
1.Црвена звезда  3  3  0  6
2.Војводина 021  3  3  0  6
3.Дуга   3  2  1  5
4.Краљево  3  2  1  5
5.Арт Баскет  3  1  2  4
6.Радивој Кораћ  3  1  2  4
7.Врбас Медела  3  1  2  4
8.Студент  3  1  2  4
9.СПД Раднички  3  1  2  4
10.Вршац  2  1  1  3
11.Партизан 1953  2  1  1  3
12.Пролетер  3  0  3  3

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА

Банат -  Рибница 2  3 : 0
Шумадија - Војводина 2  1 : 3
Кулпин  - Железничар  0 : 3
Топличанин - Ужице  3 : 0
Бечеј -  К.Митровица  одложено
Футог -  Лозница   3 : 1
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Атлетски клуб Атина из Вршца је и ове године 
успешно организовао традиционални атлетски 
митинг под називом “8. Атинске игре 2021”. 
Митинг је и овог пута имао интернационални 
карактер захваљујући Атлетском клубу  
Темишвар, који се одазвао позиву домаћина 
упркос лошој епидемијског ситуацији у Румунији.

Такмичење је имало значајну подршку 
спортских институција, госте су поздравили 
градски већник за спорт Марко Рашић , а испред 
Министарства омладине и спорта ,такмичење је 
отворио и Помоћник Министра за спорт Дарко 
Удовичић, као знак подршке атлетском спорту у 
Вршцу.

Наступили су клубови Атина ,Вак 1926, Срем, 
Тамиш Панчево, Јасеница Смедеревска Паланка 
као и Темишвар

По други пут је обезбеђено електронско 
мерење времена, по узору на све релевеантне 
митинге широм Европе и света, где су упркос 
нешто јачем ветру од дозвољеног постигнути 
одлични резултати. Укупно је наступило 78 
такмичара. 

Митинг је био замишљен превасходно за 
млађе категорије, односно атлетске школе, 
млађе и старије пионире, а нису изостале ни 

трке предшколаца.
Иако резултати нису били у првом плану, 

одлично време у трци старијих пионира, 
постигао је Марко Младеновски (2007 годиште), 

који је остварио победу у главној трци дана на 
100 м, остваривиши резултат од 12,34 с, што 
спада у један од најбољих резултата у Србији у 
његовом годишту.

Оно што је још важније је да Вршац полако, 
али сигурно стаје на атлетску мапу Србије,као 
и податак да ће се ускоро комплетирати сва 
атлетска борилишта на стадиону, те ће стадион 

бити поприште више интернационалних 
митинга.

У плану је Митинг који ће окупити српску 
дијаспору из региона, где ће се осим осталих 

такмичара окупити и наша деца из Хрватске, 
Републике Српске, Црне Горе, Македоније, 
Румуније, Мађарске, као и са Косова и Метохије.

- Захвлио би се и Атлетском клубу Атина и 
граду Вршцу на помоћи коју пружају најмлађим 
атлетичарима у Вршцу и захвалио би се свим 
гостима из иностранства који су учествовали 
на овој манифестацији,  свим тренерима и 
родитељима који су довели децу овде сигуран 
сам да ћемо послати лепу спортску слику 
Србије у свет. Министарство омладине и 
спорта подржава овакве манифестације ово је 
победа спорта, рекао је помоћник министра за 
омладину и спорт Дарко Удовичић.

- Наставићемо да развијамо све спортове у 
граду и селима а посебно атлетику као базичан 
спорт. Надам се да ће ова слика са вршачког 
стадиона надахнути и осталу децу да крену да се 
баве спортом.

-Велику захвалност дугујем градским 
структурама, Српском атлетском Савезу, а 
посебно Кабинету Министарства омладине и 
спорта, који је својим присуством дао значајну 
смерницу и импулс у развоју Вршачке атлетике. 
Атлетика као краљица спортова то и заслужује, 
рекао је Срђан Јовановић.

АТЛ Е Т И К А
НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА АТИНСКИХ ИГАРА

ДАРКО УДОВИЧИЋ ПОДРШКА ВРШАЧКИМ АТЛЕТИЧАРИМА

Измакао велики скалп: Кошаркашице Вршца 
нису материјализовале велику борбеност и 

залагање
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 10. КОЛО

ОФК Стари Град - ОФК Вршац  2 : 5
ОФК Бечеј 1918 - Тиса  1 : 1
Динамо 1945 - Раднички (Зр)  2 : 1
Борац (Ш) - Феникс 1995  1 : 0
Јединство (СП) - Текстилац  1 : 2
Борац (С) - Раднички 1912  0 : 1
ОФК Кикинда -1. Мај Рума  2 : 1
Хајдук 1912 – Омладинац  2 : 0
 
 
1. ОФК Вршац 10       7  2         1  23
2.ОФК Бечеј 1918  10       7  1         2  22
3.Текстилац  10       7  1         2  22
4.Феникс 1995  10       7  1         2  22
5.Борац (Ш)  10       6  1         3  19
6.Омладинац  10       6  0         4  18
7.1. Мај Рума  10       5  2         3  17
8.ОФК Кикинда  10       5  0         5  15
9.Борац (С)  10       4  2         4  14
10.Раднички 1912  10       4  1         5  13
11.Хајдук 1912  10       3  1         6  10
12.Јединство (СП)  10       3  0         7   9
13.Динамо 1945  10       2  1         7   7
14.Тиса   10       1  4         5   7
15.ОФК Стари Град  10       2  0         8   6
16.Раднички (Зр)  10       2  0         8   6

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 10. КОЛО

Борац - Козара   3 : 1
Јединство (БК) - Ц.звезда (РС)  2 : 0
Слога - Полет   3 : 4
Ц.звезда (ВС) - Пролетер  4 : 0
БАК - Војводина 1928  0 : 2
Јединство (В) - Младост  4 : 0
Омладинац ФАМ - Нафтагас  2 : 0
Слобода - Бегеј   1 : 0
 
1.Омладинац ФАМ  10      8  1           1  25
2.Нафтагас  10      8  1           1  25
3.Слобода  10      7  2           1  23
4.Јединство (БК)  10      6  1           3  19
5.Борац   10      5  3           2  18
6.Јединство (В)  10      5  2           3  17
7.Војводина 1928  10      5  1           4  16
8.Младост  10      4  2           4  14
9.Ц.звезда (РС)  10      4  1           5  13
10.Бегеј   10      2  4           4  10
11.Ц.звезда (ВС)  10      3  1           6  10
12.Козара  10      2  3           5   9
13.Пролетер  10      2  2           6   8
14.Полет   10      1  4           5   7
15.БАК   10      1  3           6   6
16.Слога   10     0  3           7   3

ПФЛ ПАНЧЕВО 10. КОЛО

Партизан (Г) -  Југославија  4 : 1
Спартак 1911 – Потпорањ  2 : 1
Јединство Стевић – Хајдучица  2 : 1
Партизан (У) - Слога (БНС)  0 : 0
Стрела - Стари Тамиш  2 : 2
Вултурул - Раднички (К)   0 : 4
Црвена звезда - Будућност (А)  2 : 1
Долина – Долово   6 : 2
 
1.Раднички (К)  10       7  0         3  21
2.Долина   10       6  3         1  21
3.Партизан (Г)  10       6  1         3  19
4.Црвена звезда  10       6  1         3  19
5.Јединство Стевић  10       5  3         2  18
6.Будућност (А)  10       4  4         2  16
7.Потпорањ  10       4  4         2  16
8.Слога (БНС)  10       3  4         3  13
9.Партизан (У)  10       4  1         5  13
10.Хајдучица 10       3  3         4  12
11.Вултурул  10       3  2         5  11
12.Долово (-1)  10       3  2         5  10
13.Стари Тамиш  10       2  3         5   9
14.Југославија  10       2  3        5   9
15.Спартак 1911  10       3  0        7   9
16.Стрела  10       1  2        7   5

Фудбалери ОФК Вршца у 10. колу Српске лиге Војводина 
остварили су најубедљивију победу ове јесени, први пут су 
на једној утакмици пет пута затресли противничку мережу 
и трећи пут су од почетка првенства ривала на његовом 
терену савладали са три гола разлике. Тренер и спортски 
директор Ненад Мијаиловић, ипак, није еуфоричан иако 
је тријумф над Старим градом (5:2) одјекнуо широм 
Војводине.

- Задовољан сам победом а и игром у фази напада, али 
игру у дефанзиви морамо под хитно да поправимо и да 
не дозвољавамо себи почетничке грешке. Лепо је што 
смо у серији, али то морамо да радимо ако мислимо да 
останемо конкурентни за прво место. Имамо доста ривала 
фудбалски способних да се боре за врх и зато ћемо морати 
да останемо фокусирани. Када гледате у своје двориште 
увек се има шта добро урадити, рекао је стратег Вршчана.

Победу над екипом Старог града голгетерски је 
обележио један од најбољих играча ОФК Вршца Алекса 
Вујић. Сјајну форму и добре игре ове сезоне у потпуности 
је подредио колективу.

- Иза нас је тек трећина првенства, свесни смо да је 
најтежи део пута тек пред нама. Ово је шанса да као 
најуспешнија генерација уђемо у историју вршачког 
фудбала и трудићемо се да је искористимо, рекао је Вујић.

Ако се у овом тренутку погледа „двориште“ фудбалера 
ОФК Вршца може се видети да је изградња терена са 
вештачком травом у пуном јеку. Мијаиловић каже да би 
радови требали бити завршени до краја новембра.

- Имаћемо на располагању терен са  комплетно 
урађеним осветљењем и пратећим објектима што ће бити 
рај за рад наше омладинске школе која броји 350 чланова, 
наравно и за потребе наших сениора. Сви смо срећни због 
овог инфраструктурног искорака, надамо се да ће их у 
скоријој будућности бити још.

Тренер Вршчана рекао је да очекује изузетно тежак 
посао у нареном колу.

- Борац из Шајкаша је по мени најпријатније изненађење 

у првих 10 кола, веома су организивани и сваком 
тренутку знају шта желе. Мораћемо да се супротставимо 
агресивном и тимском игром, без обзира на снагу Борца, 
јуришаћемо на победу, закључио је Мијаиловић.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ УБЕДЉИВОМ ПОБЕДОМ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ ЗАУЗЕО ПРВО МЕСТО 

СА ВРШАЧКОГ БРЕГА ВИДИ СЕ ЦЕЛА ВОЈВОДИНА
ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”10. КОЛО

Подриње - Динамо 1945   6 : 1
ОДР - Петрика   0 : 1
ОФК Вршац - Раднички (СМ)  4 : 1
Омладинац - Пролетер 2006  2 : 2
Раднички (Зр) - Железничар  0 : 4
Инђија - Петар Пуача  6 : 0
 
1.ОФК Вршац  10      7  2          1  23
2.Петрика  10      7  2          1  23
3.Инђија   10      7  0          3  21
4.ОДР   9        6  2          1  20
5.Раднички (Зр)  10      6  2          2  20
6.Железничар  9        5  2          2  17
7.Раднички (СМ)  10      5  0          5  15
8.Омладинац  10      3  2          5  11
9.Подриње  10      3  0          7   9
10.Пролетер 2006  10      2  2          6   8
11.Петар Пуача  10      1  0          9   3
12.Динамо 1945  10      0  0         10   0

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - “ЈУГ”9. КОЛО

Раднички (Зр) - Derby 2015  3 : 0
ОФК Вршац - Раднички (СМ)  6 : 1
Инђија - Пролетер 2006  4 : 0
Петрика - Спорто 023  1 : 1
Јединство (СП) – ОДР  4 : 0
ГФК Словен - Раднички (Ш)  6 : 0
Железничар – Омладинац           одложено
 
1.ОФК Вршац  9        9  0         0  27
2.Раднички (Зр)  9        7  0         2  21
3Derby 2015  9        7  0         2  21
4.Железничар  8        6  0         2  18
5.Јединство (СП)  9        5  0         4  15
6.Петрика  9        4  2         3  14
7.Инђија   9        4  1         4  13
8.Раднички (СМ)  9        4  0         5  12
9.Спорто 023 (-2)  9        4  1         4  11
10.ГФК Словен  8        3  0         5   9
11.Пролетер 2006  9        2  1         6   7
12.Раднички (Ш)  9        2  0         7   6
13.ОДР   9        1  1         7   4
14.Омладинац  7        0  0         7   0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 10. КОЛО

Раднички (Ш) - Динамо 1945  0 : 5
ГФК Словен - Петрика  4 : 2
ОФК Вршац - Раднички (СМ)  4 : 0
Омладинац - Раднички (НП)  3 : 1
Раднички (Зр) - Железничар  3 : 2
Инђија - Петар Пуача  2 : 3
 
1.ОФК Вршац  10       7  2          1  23
2.ГФК Словен  10       7  1          2  22
3.Динамо 1945  10       5  3          2  18
4.Петар Пуача  10       5  3          2  18
5.Инђија   10       5  2          3  17
6.Железничар  10       4  4          2  16 
7.Петрика  10       5  0          5  15
8.Омладинац  10       3  4          3  13
9.Раднички (СМ)  10       3  2          5  11
10.Раднички (Зр)  10       3  2          5  11
11.Раднички (Ш)  10       1  1          8   4
12.Раднички (НП)  10       0  0        10   0

Влајковац, стадион Јединства, судија: Марко Попов 
(Зрењанин) 7,5, стрелци: Богдановић у 3, Пештерац 
у 20, Текијашки у 55, Вукајловић у 65. минуту, жути 
картони: Ћирка (Јединство), Лукић, Лазиница, Војновић, 
Радисављевић (Младост).

ЈЕДИНСТВО: Доновић 8, Миошко 7,5, Текијашки 7,5 
(од 83. Тошић -), Пештерац 8 (од 77. Савић -), Ћирка 7,5, 
Богдановић 7,5 (од 86. Шушњар -), Моторов 7,5, Живанов 
7,5, Станков7,5 , Јанковић7,5 , Вукајловић 7,5.

МЛАДОСТ: Топић 6, Војновић 6, Николајев  6(од 61. 
Нешић 6), Лазиница 6 (од 61. Јованов 6), Савков 6,5, 
Радосављевић 7, Целин 6,5, Ковачевић 7, Вучковић 6,5, 
Лукић 6,5, Црномарковић 6.

Играч утакмице: Пештерац

У блиставој партији Влајковчани су надвисили 
Омољичане у свим елементима игре и заслужено славили 
убедљив тријумф. Момци тренера Мише Бељина дошли су 
до вођства у раној фази меча када се искусни Богдановић 
сјајно снашао у гужви у казненом простору гостију после 
центаршута из корнера и савладао Топића. На 20. повисио 
је најбољи играч меча Пештерац, сјајним ударцем из 
слободног ударца.

У другом полувремену играчи Јединства наставили су 
са офанзивом, у 55. минуту Миошко је одлично центрирао 
из слободног ударца а Текијашки прецизним ударцем 
главом затресао мрежу. Сјајну игру и победу Влајковчана 
засладио је Вукајловић, са центра игралишта кренуо је у 
соло акцију и ефектно поставио коначних 4:0.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВАЦ НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА
ЈЕДИНСТВО (В) – МЛАДОСТ 4:0 (2:0)

Ф
от
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ов

Креативни бомбардер: 
Алекса Вујић, офанзивни везиста ОФК Вршца
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