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Прва али потпуно зрела и у сваком стваралачком и 
истраживачком погледу успела књига Четири огледа 
Весне Златичанин, како тачно истиче рецензенткиња 
књиге професорка Нина Живанчевић, настајала је у дугом 
низу година. Златичанин је, наиме, скоро двадесет година 
у периодици објављивала приказе и критике, есеје и мање 
студије о савременој, нарочито српској књижевности. 
Зато и јесте природно да је дугогодишњи, марљиви рад 
уобличила у одлично, зналачки написану књигу о писцима 
који или имају кључно место у српској књижевној  историји, 
као што је случај са Милошем Црњанским или су водећи 
аутори нашег савременог књижевног стваралашта: Милан 
Орлић, Слободан Деспот и Ото Хорват. 

Већ сам избор аутора сведочи о чињеници да је 
Златичанин добро упућена у историју српске књижевности 
као и да има тачан увид у савремену књижевну сцену. 
Структура књиге одговара тој ауторкиној упућености у 
материју о којој пише. 

Књигу отвара студија „Естетичко чуло Милоша 
Црњанског“ којем је у структури оправдано дато уводно 
место. Златичанин пажљиво разматра Црњансково дело од 
његових почетака („Маске“ и „Лирике Итаке“), истовремно 
са не мањом детаљношћу пратећи литературу која је о 
Црњансковом делу деценијама писана. Повлашћено место 
у целини Црњансковог уметничког резултата, Златичанин 
даје Љубави у Тоскани, образлажући такво становиште 
тезом да је овај путопис најзначајније уметничко дело које 
је својом оригиналношћу обележило епоху авангардне 
уметности с почетка 20. свека.

У другом поглављу Златичанин истражује 
песништво Милана Орлића, који важи за једног од 
најрепрезентативнијих живих српских песника, нарочито 
када се томе дода и стилска повезаност  Орлићеве и 
Црњанскове поезије песничким поступком и њиховим 
поетикама у целини. Ову сродност две поетике тачно је 

уочио још Чедомир Мирковић, пишући о другом издању 
Орлићеве књиге песама „Из поларне ноћи“ (Похваљујући 
описани ауторкин приступ, ваља напоменути да је такође 
могла да се бави и Орлићевим поетским сродништвом са 
Васком Попом или Борхесом, што је вероватно остављено 
за другу прилику). Златичанин закључује да је српска 

књижевност велика, између осталог и због аутора као што 
је Орлић чију поезију схвата као монолит узднигнут на 
прелазу миленијума.

Треће поглавље, насловљено као „Универзални говор 
Слободана Деспота или сваки нам се потез рачуна“, 
посвећено је разматрању романа Мед Слободана Деспота 
који применом реалистичког поступка  уметнички 
представља историјски догађај протеривања Срба из 
Книнске крајине у војно-полицијској операцији „Олуја“. 
Златичанин назначени Деспотов аутентичан поглед на 
трагедију протераног народа, систематски анализира 
са више тачака гледишта али их обједињује њиховим 
повезивањем са Дневником о Чарнојевићу“.

И четврто поглавље студије „Зашто господин Сабо 
оплакује Киша?“ бави се великим губитком, али је 
сада анализа усмерена на распадање личног света 
господина Саба после смрти вољене особе. Златичанин 
у истраживању Хорватово приповедање доводи у везу 
пре свега са Прустовим, али ипак одлучујућом сматра 
повезаност са ониричношћу сећања у делу Данила Киша.  
Ауторка у овом најкраћем тексту у књизи али зато не мање 
важном и добро написаном, тачно закључује да је углед 
који Ото Хорват има у српској књижевности, потврђен пре 
свега овим романом.

Права је штета што Весна Златичанин није објавила 
више истраживачких књига као што су Четири огледа, 
али остаје нада да ћемо имати прилике да у скорој 
будућности читамо резултате њених нових, оваквих или 
сличних проучавања књижевности. Књига је опремљена 
фуснотама и литературом, а њен издавач је „Мали Немо“ 
из Панчева.

Даница М. Савић
(Књижевница и библиотекарка у Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу.)

ЧЕТИРИ ОГЛЕДА ВЕСНЕ ЗЛАТИЧАНИН
ДИРЕКТОРКА ВРШАЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОБЈАВИЛА РЕТКУ И ВРЕДНУ СТУДИЈУ О ЧЕТИРИ ИЗУЗЕТНА АУТОРА

У четвртак, 21. октобра у Београду, у Коларчевој 
задужбини одржан је 19. Међународни фестивал 
хумора и сатире - Сатира фест. За учешће на 
фестивалу пријавило се више од 130 афористичара 
из Србије и бивших југословенских република а за 
наступ на фестивалу одабрана су 42 афористичара.

Већ пету годину заредом вршачки афористичар 
Зоран Ђуровић успео је да избори право наступа 
на овом фестивалу

- Заиста сам пресрећан због те чињенице а 

поготово због података да је у ових претходних 
пет година стигло преко 600 пријава за учешће на 
фестивалу, да је за то време наступило 190 учесника 
а само 10 афористичара је имало наступ пет година 
заредом, међу њима и ја. Тај податак ми звучи 
просто нестварно, осећај је заиста феноменалан. 
Трудим се да пишем што квалитетније афоризме и 
веома ми је драго што ме много познатије колеге из 
Београдског афористчког клуба цене и свиђају  им 
се моји афоризми - рекао је Зоран Ђуровић.

АФОРИЗМИ ЗОРАНА ЂУРОВИЋА
- Јубилеј фирме прославили смо скромно,
код куће на привременом одмору.

- 15. септембар је Дан српског јединства
а сви остали дани су дани српског нејединства.

ВРШАЧКИ АФОРИСТИЧАР ЗОРАН ЂУРОВИЋ ПЕТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ УЧЕСНИК САТИРА ФЕСТА

ЂУРОВИЋ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)  и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА ЗА ПРОСТОР БУВЉЕ ПИЈАЦЕ У ВРШЦУ

Израда плана поверена је ЈП „УРБАНИЗАМ“ Панчево.
Излагање Плана у холу зграде Скупштине града 

Вршца и на интернет страници носиоца израде 
планског документа, Трг победе бр.1, почеће 29. 
октобра 2021. године и траје 15 дана.

Заинтересована правна и физичка лица подносе 
примедбе и сугестије на изложени План за време 
трајања раног увида у писаном облику и предају иџ 
на писарници Градске управе Вршца Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца.

           Одељење за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство Градске управе Града Вршца 
свим заинтересованим лицима пружиће потребне 
информације и стручну помоћ у вези са појединим 
решењима и евентуалним давањем примедби и 
сугестија на План. 

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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Четврти по реду инфо штанд ЈКП 
„Други октобар” организован је данас 
на Војничком Тргу, интересовање 
грађана је велико, обзиром да 
се ради о насељу са великим 
бројем домћинстава у такозваном 
колективном становању.

Иначе, циљ ове акције је 
одношење кабастог отпада и 
електронског отпада.

- Ова акција је веома добра и 
користи нам да припремимо наше 
оставе, подрумске и таванске 
просторије пред зимску сезону, 
истиче један од суграђана.

- Разговарали смо са суграђанима 
на теме и предлоге по питању 
јавних површина, не само у 
смислу одношења смећа већ и 
одржавању чистоће, зелених 
површина, игралишта и мобилијара. 
Са задовољством истичемо 
заинтересованост суграђана, што нас 
обавезује да у даљем раду подигнемо 
квалитет услуга у заједничком 
интересу да средина у којој живимо 
буде чиста и уредна, каже Велизар 
Вемић, руководилац Одржавања 
зелених површина.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ НА ИНФО ШТАНДУ СТАНОВНИКА ВОЈНИЧКОГ ТРГА
КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

ПРЕТХОДНЕ НЕДЕЉЕ У ВРШЦУ

ЗАВРШЕТАК СВИХ 
ЗАПОЧЕТИХ 

РАДОВА НА ГАСНОЈ 
МРЕЖИ

Рекордно велики број нових 
прикључења на гасну мрежу, 
настављен је и данас у Ловћенској 
улици, где су радници ЈКП „Други 
октобар“ извели припремне радове 
за нове прикључке.

Ове године смо урадили рекордан 
број гасних прикључака, чак 160 и још 
увек трају радови на изградњи, иако 
је грејна сезона почела. Иако нове 
захтеве за прикључење до пролећа не 
можемо да примамо, али све започете 
радове завршавамо убрзаним темпом, 
истакла је Наташа Керчов из вршачког 
Гасовода.

УРЕЂЕЊЕ 
ПРОПУСТА ЗА 

ОДВОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ 
ВОДА У СОЧИЦИ

У Сочици је започето санирање 
пропуста за одвођење атмосферских 
вода које ће бити завршено у 
наредних неколико дана. Услед 
обилних падавина појавили су се 
бројни проблеми, који иначе нису 
реткост у овом месту. У претходном 
периоду вршено је профилисање 
канала, док се сада ради на уређењу 
пропуста за одвођење атмосферских 
вода на ком је дошло до пуцања 
бетонских цеви при чему се отворила 
рупа на коловозу, која самим тим 
представља опасност и за безбедност 
саобраћаја.

“Након отварања овог пропуста за 
одвођење атмосферских вода дошли 
смо до сазнања да је он годинама 
представљао проблем на којем 
се покушавало са привременим 
решењима која нису дала очекиване 
резултате. Након уређења овог 
пропуста за одвођење атмосферских 
вода, вршиће се изградња потпорних 
зидова у Пионирској улици у Сочици, 
како не би дошло до улегнућа 
коловоза.” изјавио је Дејан Чебзан, 
члан Градског већа за инфраструктуру.

Иако наизглед у сенци цветних тргова, 
парка и јесењег уређења града, на ништа мање 
важном задатку ових дана су радници дела 
Службе Зеленило ЈКП “Други октобар”, који 
уређују прилазе хранилиштима птица и дивљих 
животиња на простору Вршачких планина.

Под будним оком, али као и предводницима 
у овом послу, чувари природе у заштићеним 
природним добрима уз помоћ радника на 
одржавању зеленила и вештим руковаоцима 
из грађевинске оперативе, уређују прилазе 
хранилиштима птица и дивљих животиња на 
простору Вршачких планина.

Права припрема за зиму, за оне тренутке 
и снежне дане, када ми бринемо да нам 
станови буду топли, чувари природе или у 
жаргону “Ренџери” Вршачких планина брину да 
становници станишта на Вршачким планинама 
не оскудевају у храни.

Владимир Сантрач, чувар природе у 
заштићеним природним добрима, истиче да је 
посао ренџера да буде стално у приправности.

- Веома је сложено у појединим ситуацијама 
изнети храну на хранилишта, поготово 
зими. Путеви су такви да њима долазимо 

моторним возилима, тракторима, треба да 
буду функционални, али да не нарушавају 
амбијент, како би хранилишта била нама 
доступна а животињама безбедна и скровита. 
Лети је, опет, другачија ситуација, треба 
изнети воду, поправити конструкције за сено 
припремити све што је потребно животињама 
на хранилиштима. Ради посматрања кретања 
постављене су камере којима можемо 
снимити и идентификовати животиње које 
долазе на хранилишта да бисмо знали и 
врсту хране коју доносимо, удаљеност 
хранилишта и по врстама животиња али 
и добру покривеност Вршачких планина. 
Непрекидним праћењем стања имамо 
увид у цео простор, потребе животиња али 
и евентуалне криволовце, неодговорне 
шумокрадице. Бринући за станишта биљног и 
животињског света у заштићеним природним 
добрима постигнути су значајни резултати. 
Поред птица, на Вршачким планинама све 
чешће се може видети и крупна и ситна дивљач.

- Поносни смо на повратак гнежђења 
птица чија је популација одумирала, али је 
предузимањем мера заштите биодиверзитета 

сада све бројнија. ЈКП “Други октобар” 
планирањем, учешћем у пројектима, 
одржавањем и радовима на Вршачким 
планинама има јасан циљ да сталним 
подизањем стандарда у очувању животне 
средине сачува и унапреди лепоту и богатство 
јединственог дара овог дела панонске равнице 
- нашег “Брега”, каже Сантрач.

ПРИПРЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
СТАНИШТА ХРАНОМ ТОКОМ ЗИМЕ

“ДРУГИ ОКТОБАР” БРИНЕ И О ДИВЉИМ ЖИВОТИЊАМА

На основу захтева грађана Вршца, јуче је 
извршено означавање нових пешачких прелаза 
на две локације у граду, на углу Војводе Книћанина 
и Дечанске улице, као и раскрснице Ђакове и 
Подвршанске улице.

“Након обиласка терена и сагледавања 
ситуације утврђено је да постоји оправданост 
захтева наших суграђана за постављањем 
пешачких прелаза на наведеним локацијама. 
Постављањем ове сигнализације биће олакшаћн 
прелазак пешака преко коловоза на овим врло 
фреквентним деоницама пута, а посебно у улици 

Војводе Книћанина, где се у близини налази 
удружење „Отворено срце света“ које окупља 
велики број особа са инвалидитетом. У граду 
су такође вршени радови на обнављању 
хоризонталне сигнализације на још одређеним 
локацијама где је та сигнализација избледела 
или је била оштећена приликом санације 
коловоза.” изјавио је Дејан Чебзан, члан Градског 
већа за инфраструктуру.

Град Вршац апелује на све учеснике у 
саобраћају да иобрате већу пажњу на локацијама 
ново-обелжених пешачких прелаза.

ОЛАКШАН ПРЕЛАЗ УЛИЦЕ НА УГЛУ ВОЈВОДЕ 
КНИЋАНИНА И ДЕЧАНСКЕ

ГРАД ВРШАЦ УВАЖИО ЗАХТЕВ ГРАЂАНА И ОЗНАЧИО НОВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ

ГРАЂАНИ ДАВАЛИ СУГЕСТИЈЕ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Радници Јавно - комуналног предузећа 
„Други октобар“ очистили су дивљу депонију 
у Влајковцу, коју су несавесни мештани 
формирали у близини гробља.

Иначе, до сада је у више наврата 
чишћена дивља депонија у Влајковцу, у 
близини стадиона, а први пут је очићена ова 
новонастала иза сеоског гробља. На овом 
месту до сада није било дивље депоније, али 
нажалост сада се и ту појавила.

Захваљујући радницима и механизацији 
ЈКП „Други октобар“ уклоњена је, али се 
још једном апелује да се смеће не одлаже 
на непредвиђена места и тиме нарушава 
животна средина. 

ОЧИШЋЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У ВЛАЈКОВЦУ
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ПРЕВОДИЛАЦ И ИЗДАВАЧ ЖИВКО ВЛАХОВИЋ ГОСТОВАО У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

У МИСИЈИ ПРОМОЦИЈЕ 
СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ У 

ФРАНЦУСКОЈ 
Прошле седмице гост Удружења 

„Тачка сусретања“ био је издавач и 
преводилац Живко Влаховић. Иако 
је 1995. године рођен у Паризу и 
одрастао у Француској, Влаховић је 
након књижевне гимназије уписао 
студије славистике на Сорбони, 
заинтересовао се за књижевност 
са простора бивше Југославије и 
упустио се у превођење, а затим и у 
издаваштво, са идејом да приближи 
француској публици савремену 
српску и екс-југословенску 
књижевност. 

- Чим сам уписао славистику на 
Сорбони, упознао сам се и са нашом 
књижевношћу, а први аутори коју 
си ми привукли пажњу су били 
Драгослав Михаиловић и Хамза Хумо, 
на факултету. Ван студија је то био 
Александар Гаталица – објашњава 
Влаховић. 

Проширивши идеју о промоцији 
културе постјугословенских 
земаља на промоцију културе свих 
словенских народа, Живко Влаховић 
је у Француској организвао Сајам 
славистике, који је најпре подржала 
катедра за славистику са Сорбоне, а 
затим и бројна удружења и културни 
центри Русије, Чешке, Србије, 
Бугарске, Словачке... Убрзо је основао 
и удружење које се бави издаваштвом 
превода са словенских језика, под 
називом „Славитуде“. 

- Прво је дошла идеја сајма. 
Учествовао сам на сајму балканских 
књига две године заредом и кад сам 
видео недостатак, па скоро и нестанак 
држава из бивше Југославије, одлучио 
сам да предложим сајам славистике. 
Нисам хтео да то буде само сајам 
југословенских земаља, јер словенска 
култура у целини има много тога да 
поклони људима. Тако сам кренуо, 

придружили су ми се касније другари 
и отворили смо „Славитуде“ како би 
иза сајма стојало правно лице које 
би затражило субвенције итд... Пошто 
имамо присне односе са Сорбоном, 
надамо се да ћемо интересовање 
пробудити пре свега код студената, а 
верујем да иначе, словенска култура 
занима многе, пре свега упућене – 
каже Влаховић. 

На питање колико је француским 
читаоцима интересантна књижевност 
са ових простора, каже, није лако дати 
одговор, јер се не објављује довољно 
да би се могла стећи шира слика. 

- Класици су и даље доминантни, 
некад су имали добру репутацију 
у Француској, за неке се праве 
реиздања као за Црњанског, а 
другима се још објављују неке књиге, 
као рецимо Павићу. Опет верујем 

да наша књижевност 
може да има запажену 
улогу у Француској, 
Гаталица је најбољи 
пример јер се продао у 
преко 15.000 примерака 
пре неколико година. 
Верујем да ће полако 
кренути савремена 
књижевност да се мало 
више објављује, па ћемо 
видети реакције – додаје 
Влаховић. 

Током студија Живко 
Влаховић имао је прилику 
да између осталих 
преводи Драгослава 
Михаиловића, Хамза Хума, Ћамила 
Сијарића, Нафију Сарајлић и Душка 
Радовића. Када му је у руке доспела 
Гаталичина „Соната за лошег човека“, 

контактирао је писца и започели су 
сарадњу, па је касније самостално 
превео његова два романа и једну 
драму, а затим су уследили преводи 

романа Филипа Грбића и поезије 
више од 50 аутора са простора бивше 
Југославије за регионални зборник 
који је објавила његoва издавачка 
кућа.  

- Тренутно преводим прозу 
Мухарема Баздуља и Ане Милош, 
као што планирам и Шабана 
Шаренкапића врло брзо. Такође имам 
велику жељу да преведем „Дунда 
Мароја“ Марина Држића, као и један 
роман Биљане Јовановић – додаје 
Влаховић, истичући да у савременој 
књижевности нема више ничег 
националног и да су теме постале 
глобалне. 

- Можемо евентуално да 
употребимо нешто што се десило 
у држави или на овим просторима, 
али то ће опет бити само инструмент 
преко којег ћемо да преносимо неке 
друге идеје које нас некако све спајају, 
теме које су типичне теме овог века. 
Сад ћемо чешће да кажемо за наше 
ауторе да су нови Мусо, Феранте, 
Вулф... А мислим да нам је то скроз 
непотребно – закључује Влаховић. 

Т.С.
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На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. 

Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и 
поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“, бр. 7/11), Министарство одбране објављује

 
Ј А В Н И   ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса 
за резервне официре Војске Србије 

1. Право пријављивања кандидата на добровољно 
служење војног рока са оружјем и кандидата за 
слушаоце курса за резервне официре 

На добровољно служење војног рока са оружјем у 
Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и 
женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до 
30 година живота.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора 

или безусловно на казну затвора због кривичног дела 
(док казну не издржи или не буде пуштен на условни 
отпуст);

- да се не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности;

- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији 

Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за 

резервне официре мора испуњавати и следеће 
услове:

- да има завршене основне академске студије 
односно основне струковне студије од значаја за 
Војску Србије;

- да испуњава услове прописане за регруте који се 
упућују у посебне јединице Војске Србије и

- да има позитивну безбедносну проверу.

 2. Подношење пријаве и потребна документација 
за пријаву кандидата за добровољно служење војног 
рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за 
резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства 
одбране за локалну самоуправу, према месту 
пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству 
пријаву може поднети надлежном дипломатско-
конзуларном представништву Републике Србије у 
иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру 
Министарства одбране за локалну самоуправу.

 Кандидат који се пријавио за добровољно служење 
војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац 
пријаве и приложи:

- фотокопију дипломе о завршеној школи 

(оригинал документа на увид) и биографију. 
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре 

уз пријаву прилаже и следеће доказе:
уговор са Министарством одбране о стипендирању, 

ако је био војни стипендиста и писану сагласност 
за безбедносну проверу за упућивање у посебне 
јединице Војске Србије. 

3. Избор кандидата за добровољно служење војног 
рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за 
резервне официре у Војсци Србије 

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше 
регионални центри Министарства одбране, на основу 
предлога центара Министарства одбране за локалну 
самоуправу, након обављених лекарских и других 
прегледа и психолошких испитивања кандидата у 
овлашћеним војноздравственим установама. 

Избор потребног броја кандидата са утврђене 
коначне ранг-листе врше комисије регионалних 
центара Министарства одбране, у складу са Планом 
упута кандидата на добровољно служење војног 
рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема 
слушаоца курса за резервне официре за одређени 
упутни рок. 

4. Закључивање уговора
 Изабрани кандидати потписују уговор са 

Министарством одбране, којим се уређују међусобна 
права и обавезе, који обавезно садржи почетак 
и завршетак добровољног служења војног рока, 
услове живота и рада, новчана примања, услове 
прекида добровољног служења војног рока и 
накнаду трошкова у случају неоправданог прекида 
добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру 
Министарства одбране за локалну самоуправу у 
месту пребивалишта, надлежном дипломатско-
конзуларном представништву Републике Србије у 
иностранству и на сајту Министарства одбране www.
mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно 
служење војног рока са оружјем и кандидата за 
слушаоце курса за резервне официре Војске Србије 
у 2021. години је стално отворен, а рангирање 
кандидата ће се вршити периодично, у складу са 
упутним роковима.



ПЕТАК •  29. октобар 2021.ВРШАЧКА КУЛА6

Млада уметница Марина 
Сантрач (Вршац, 1995) недавно 
је одржала солистички концерт 
пред бројном публиком у 
Градском музеју Вршца. 
Тренутно завршава студије 
соло певања у Темишвару, иза 
ње је већ диплома са ликовне 
академије у Новом Саду, а 
очекују је постдипломске 
студије музике у иностранству. 
Иако каже да се њена музичка 
и ликовна каријера још увек 
одвијају упоредо, дубоко 
промишља уметност и нада се 
да ће се оне у неком тренутку 
сјединити. За „Вршачку кулу“ 
говорила је о емоцијама које се 
рађају у сусрету са публиком, 
културној сцени у Србији 
и Румунији, и узбудљивој 
игри елемената из којих 
настаје композиција, која 
ју је привлачила од раног 
детињства. 

Завршили сте сликарство на Академији 
уметности у Новом Саду, а сада приводите 
крају студије соло певања на Факултету 
музике и театра у Темишвару. На који начин 
се за вас прожимају ликовност и музика? 

- Празна површина или сам звук су за мене 
увек представљали потенцијал за настанак 
неке композиције; композиција јесте реч која 
се употребљава и у сликарству и у музици. 
Она настаје комбиновањем и поигравањем 
ликовним и музичким елементима. Ова „игра“ 
елементима ме је увек привлачила. Како их 

инкорпорирати да креирају једну складну 
композицију и целину која прија чулима. 
Наравно, свачије чуло илити укус је различит, али 
сматрам да се чула изоштравају, а укус подучава. 
Јако је битно изучавати историју не само кроз 
догађаје који се везују за политику и друштво, 
већ и уметност која је увек била верни савезник 
и медијум кроз који се испољавао људски дух. 
У том смислу, музика и визуелна уметност су 
увек били иста грана која се рачва, или боље 
рећи два различита вида људске експресије, 
која су одређена али и лимитирана људским 

чулима. Када би могли да видимо музику, то 
би представљало слику или читаву структуру 
у простору. Постоје људи који заправо имају 
способност да перципирају комбинованим 
чулима, што се назива синестезија и то ме 
фасцинира у научном и уметничком погледу. 
Многи уметници су покушали да се лише овог 
чулног лимита и да постигну нешто слично 
синестезији; да створе универзалну уметност 
која ће бити перципирана свим чулима и на 
тај начин обогатити људски дијапазон осета 
и сам дух. Уметник кога сам до сада највише 
проучавала јесте Василиј Кандински, из разлога 
што је он у исто време био и музичар и сликар. 
Он је писао о својим личним синестетским 
доживљајима и како уметник може кроз 
правилно комбиновање ликовних елемената да 
формира „резонанцију“ која ће утицати на људски 
дух. Кандински је био међу првим апстрактним 
сликарима и хтео је да својим сликама покрене 
ново размишљање, тј. да настави филозофију 
која се бави егзистенцијом уметничког објекта 
као таквог. Другачије речено, сликарство више 
није представљачко и фигурално, већ улази у 
сферу духовности са култивисањем естетског 
доживљаја који настаје кроз хармоничан однос 
ликовних елемената. Боја, форма, кључ, валер, 
динамика, ритам, резонанца; све су то термини 
који се употребљавају и у сликарству и у музици. 
Како време пролази, ја све више разумем њихову 
паралелу. У свом личном раду, ова паралела јесте 

освешћена, али су код мене музичка каријера и 
сликарство још увек два различита тока, која ће 
се, надам се, спојити у некој будућности. Опера 
јесте креативна професија, али сликарству 
је ближе музичко компоновање као процес 
креације. Из тог разлога, да бих приближила 
ове две уметности у свом раду, желела бих да 
се упустим и у компоновање. На тај начин бих 
створила нешто аутентичније. 

Како је изгледао ваш улазак у свет 
уметности? Да ли сте прво открили ликовни 

ИНТЕРВЈУ

„Јако је битно 
изучавати 
историју не само 
кроз догађаје 
који се везују 
за политику и 
друштво, већ и 
кроз уметност 
која је увек била 
верни савезник 
и медијум 
кроз који се 
испољавао 
људски дух“  

„У мом личном 
раду, музика и 
сликарство су 
још увек два 
различита тока 
која ће се, надам 
се, спојити у 
будућности“ 

МАРИНА САНТРАЧ, СЛИКАРКА И ОПЕРСКА УМЕТНИЦА: 

„ПРАЗНА ПОВРШИНА ИЛИ ЗВУК 
ЗА МЕНЕ СУ ОДУВЕК БИЛИ ПОЗИВ 

ЗА НАСТАНАК КОМПОЗИЦИЈЕ“ 
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или музички таленат и како је дошло до тога 
да одаберете да усавршавате оба? 

- Као и сва деца, имала сам бујну машту и 
цео свет који ме је заокупљао желела сам да 
пренесем на лист папира. Мама је увек доносила 
туце папира са посла који би иначе били бачени 
и ту је кренула моја опсесија цртањем. Као 
што рекох, празан папир је у мени изазивао 
узбуђење, експанзију потенцијалних могућности 
за изражавање. Као дете не размишљаш много 
о томе шта би нацртао. Дечја подсвест је 
транспарентнија, односно, унутрашње жеље и 
нагони лакше испливају на површину свести. 
Зато је интересантно анализирати дечје радове 
који су већином искрени. Мој отац је увек 
подржавао моју љубав за ликовну креативност 
јер је и сам био велики филозоф и уметник. 
Увек сам уживала да га посматрам док слика, 
процес рада, слојеви боја и њихов мирис. 
Након неког времена сам пожелела да и сама 
сликам, па ми је дао пар малих платна. Прво моје 
упознавање са музиком је било преко старих 
касета, касетофона. Родитељи су увек слушали 
квалитетну музику. Сусрет са Битлсима, Џипси 
Кингсима, играње уз Манго Џери „Самертајм“ са 
својим братом итд. Сећам се да сам имала и це-
де са Моцартовим композицијама на које сам 
замишљала да плешем као балерина. Такође 
сам обожавала Дизнијеве цртане филмове, који 
су ме приближили мјузиклу и опери, али такође 
сам кроз њих развила љубав према илустрацији 
и представљању фиктивних светова. Могу рећи 
да је код мене прво откривен ликовни таленат, 
док је музички увек био ту, али се није обраћала 
толико пажње на њега из разлога што сам ја била 
занитересованија за нешто што већ познајем, 
а то је сликарство. За време средње школе, 
креативност, макар у мом случају, је остала 
сакривена због претераних обавеза, тако да је 
упис на ликовни факултет за мене представљао 
врсту избављења. То се и тако испоставило, 
јер сам се нашла у средини и са људима који су 

ближи мојим афинитетима. Музика ме је увек 
пратила, па сам за време студирања ишла у 
средњу музичку школу, соло певање. Мој таленат 
за певање је открила мајка, а мој отац је већ 2010. 
године преминуо, тако да нажалост никада није 
могао да ме чује како певам оперу. 

Недавно сте одржали концерт у Градском 
музеју Вршца. Које су композиције биле на 
репертоару и какви су вам утисци? 

- Композиције су биле из периода барока 
и романтизма, почевши од старих мајстора 
Цестија, Фрескобалдија, соло песама Глинке, 
Шуберта, Рахмањинова, до познатих арија 
Дворжака, Пучинија и Доницетија; уз помоћ 
клавирске пратње Косте Видаковића и Милице 

Личине. Концерт је такође био употпуњен 
шпанском серенадом и мађарском 
рапсодијом од стране професора гитаре 
Николе Бенгина и пијанисткиње Милице 
Личине. Била сам пријатно изненађена 
бројем људи који су присуствовали и 
њиховом подршком кроз цео догађај. 
Узевши у обзир да пре тога нисам 
наступала годину и по дана, могу рећи 
да сам задовољна својим извођењем, 
али сматрам да је целокупна енергија 
публике допринела да изнесем свих 
12 композиција достојно и да победим 
трему. 

Да ли су емоције другачије када се 
наступа у родном граду, пред својим 
суграђанима? 

- Наступање пред људима које 
волиш и познајеш је увек дугачије него 
наступање пред непознатим људима. 
На концерту је наравно било и људи 
које не познајем, али свакако, чињеница 
да су се потрудили да присуствују је у 
мени створила осећај захвалности. Са 
познаницима је присутан наратив ваше 
прошлости и тај осећај припадности, 
који се имплементирао у мој целокупни 
доживљај и утицао на начин на који 
сам изнела композиције. Увек је лакше 
поверити се ближњима, него незнанцу. 

Тако је и мени било драго да пренесем емоцију 
људима са којима могу да се повежем из разлога 
што смо сви провели већину свог живота у истом 
граду, Вршцу. 

Поред соло певања, бавили сте се и 
рокенролом? 

- Јесам, у току средње школе била сам 
део бенда названог ДНК. То је био период 
истраживања моје личности и афинитета. 
Постала сам члан овог бенда игром случаја 
и преко своје најбоље другарице, која је са 
мном делила сцену; мада сам у том периоду 
и највише слушала рок музику. Бенд је трајао 
око три године, а распао се из разлога што смо 
сви кренули да сазревамо и да идемо својим 
путем. Тај период је за мене и те како вредан 
као искуство које је битно за једног тинејџера. 
Тад сам се осећала слободно да „изразим своје 
унутрашње демоне“ такође и да се навикавам 
на сцену. Углавном смо радили ковере, али смо 
стигли и да креирамо четири ауторске песме, 
које су у стилу алтернатив рока. 

Крајем прошле године у Вршцу је 
представљена и изложба ваших слика у 
оквиру пројекта „Галерија у излогу“. Која су 
ваша интересовања у сликарству када су у 
питању теме, технике...? 

 - Ово је сликарска фаза мог истраживања у 
којој апстрахујем природне форме. Све што је 
настало из природе тежи уравнотежености и 
складу; тако функционишу животне силе које 
дају свој материји облик и структуру. Ја, као 
обзерватор природе покушавам да увидим 
природне законе и пренесем их на платно, 
тежећи да усподставим склад у материјалној 
форми. То је био мој концепт за ову серију 
слика, који је настао из двоумљења између 
биоморфних и геометријских форми. Како време 
пролази, схватам да се окрећем ка геометрији, 
поједностављењу и чистијем приказивању 
односа природних форми. Што се тиче технике, 
волим да комбинујем разне материјале, од 
платна, до дрвета, стакла, чак и пластичних 
фолија. Надам се да ћу у скоријој будућности 
остварити једну изложбу која ће представљати 
такорећи Маринину „лабораторију“ радова. 

Бавите се и илустрацијом. У чему је 
привлачност примењене уметности, на који 
се начин она прожима са сликарством или 

наслања на њега и који су ваши афинитети 
када је у питању илустрација? 

- Илустрација је за мене лично начин да 
одржавам машту из детињства и да никад 
потпуно не одрастем. С обзиром да сам велики 
филмаџија, могу рећи да волим да се саживим 
са причама и да на једно време одлутам од 
реалности. Илустрација као грана уметности је 
данас све више присутна у јавности и постаје 
део модерног друштва. Мене лично привлачи 
илустрација из разлога што је конкретан правац 
у уметности, али има неограничена средства 
за изражавање. Постоје милион опција за 
стилизацију представљеног. Такође велики 
простор за поигравање са перспективом, 
текстуром, бојом. Мој омиљен садржај јесу бајке 
и фантастични ликови и простори. Волим да 

радим традицијалном техником, акварелима, 
јер се на тај начин десе многе случајности које 
доприносе ликовности и мистичности. 

С обзиром да сте имали прилике да 
студирате и у Србији и у Румунији, како бисте 
упоредили ова два образовна система? Које 
су разлике и има ли неких сличности? 

- У одговору на ово питање могу бити само 
субјективна, јер ћу рећи мишљење из личног 
искуства. Што се тиче факултета музике и театра 
у Темишвару, могу рећи да је образовни систем 
фокусиранији на истицање битних ставки у 
обучавању. Сажетији је програм, што помаже 
студенту да лакше учи и да памти оно што је 
битно. Имајући у обзир да је овај факултет део 
великог Универзитета и да се прима велики број 
студената и из иностранства, овакав едукативни 
систем је био потребан и користан. Уметничка 
Академија у Новом Саду има богатији програм 
и виши критеријум оцењивања. Сматрам да 
студирање у Новом Саду за мене представља 

период у ком сам научила шта значи посветити 
се нечему што волиш, дисциплини и дубљој 
анализи свега што проучаваш. 

А каква је ситуација са стањем у култури 
овде и тамо? 

- Људи су подједнако талентовани и у 
Темишвару и у Новом Саду. Сматрам да Нови 
Сад има аутентичнију и већ оформљену 
уметничку сцену, док се Темишвар још увек у 
неку руку опоравља од духовно осиромашеног 

доба владавине Чаушескуа; али из тог разлога, 
Румунија даје више средстава за уметност, више 
се залаже за културу и брзо напредује. 

Какве су вам амбиције за даљу каријеру 
у сликарству и музици? Шта вас очекује у 
наредном периоду? 

- Планирам да упишем мастер соло певања 
негде даље у иностранству, у Италији ако буде 
могуће и да нађем посао у опери, а поред тога 
да наставим са креативним изражавањем у 
ликовном и музичком смислу и да понекад 
одржим понеку изложбу. У сваком случају и да 
не буде баш како сам замислила, ја уживам у 
процесу и надам се да ће нам се ускоро олакшати 
услови за напредовање изласком из ситуације са 
пандемијом. 

Т.С. 

„Наступање пред 
познаницима 
подразумева 
наратив 
заједничке 
прошлости 
и осећај 
припадности 
који се 
имплементира 
у уметников 
доживљај“  

„Нови Сад има 
аутентичнију 
уметничку 
сцену, Темишвар 
више улаже у 
културу и брже 
напредује“ 
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Због фотографисања на ризичним местима и такозваних селфија, у свету 
је регистрован 31 несрећни случај са смртним исходом у првих седам месеци 
ове године, односно једна особа недељно је изгубила живот, наводи се у 
студији фондације која је специјализована за тропску и путничку медицину. 

Због истог разлога, у периоду од јануара 2008. године до јула прошле 
године, најмање 379 људи умрло је у свету, у просеку по једна особа на сваких 
13 дана, наводи се у студији коју преноси шпански лист „Паис”.

Како је оцењено, тренд је узлазни и, након кратке паузе због пандемије, 
снажно се поново појавио у првих седам месеци ове године, преноси Танјуг.

Од преминулих, 141 су били туристи и 238 локално становништво, што 
показује да је склоност ка ризиковању много већа код туриста.

На листи коју чини више од 50 држава, највише умрлих је регистровано у 
Индији (100), Сједињеним Америчким Државама (39) и Русији (33), док Шпанија 
са 15 преминулих дели шесто место са Аустралијом.

Аутори студије су идентификовали и десет места на свету са највише 
умрлих.

То су, без редоследа по броју случајева, водопади Нијагаре (на граници 

између САД и Канаде), Велики Кањон (САД), Ћарко дел Буро (Колумбија), 
плажа Пења (Бразил), водопад Мланго (Кенија), Уралске планине (Русија), Таџ 
Махал (Индија), острво Нуса Лембонган (Индонезија) и архипелаг Лангкави 
(Малезија).

Извор: Политика

Астрономи су пронашли наговештаје 
онога што би могло бити прва планета која 
је икада откривена ван наше галаксије, 
јавља Би-Би-Си.

До сада је пронађено скоро 5.000 
„егзопланета” – светова који круже око 
звезда изван нашег Сунца, али су све оне 
лоциране у галаксији Млечни пут.

Могућа планета величине Сатурна, коју 
је открио Насин рендгенски телескоп „Ц 
хандра”, налази се у галаксији Месије 51 и 
на око 28 милиона светлосних година од 
Млечног пута.

Најновији резултат је заснован на 
транзитима, где пролазак планете испред 
звезде блокира део светлости звезде и даје 
карактеристичан пад количине светлости 
која се може открити телескопима.

Ова техника је већ коришћена за 
проналажење хиљада егзопланета, преноси 
Танјуг.

Докторка Розен ди Стефано и њене 
колеге тражили су падове у осветљености 
рендгенских зрака добијених од врсте 
објекта познатог као бинарни сјај 
рендгенских зрака.

„Метода коју смо развили и применили 
је једина тренутно применљива метода за 

откривање планетарних система у другим 
галаксијама”, изјавила је за Би-Би-Си њуз 
Ди Стефано из америчког Центра Харвард-
Смитсонијан за астрофизику у Кембриџу.

„То је јединствена метода, погодна за 
проналажење планета око рендгенских 
бинарних система на било којој удаљености 
са које можемо измерити светлосну криву”, 

додала је она.
Овај бинарни систем садржи црну рупу 

или неутронску звезду која кружи око 
звезде пратиоца чија је маса око 20 пута 
већа од Сунчеве.

Извор: Политика

Авион за пропаганду * 
Џиновски совјетски авион АНТ-20 
„Максим Горки” био је средином 
тридесетих година двадесетог 
века највећи на свету. Имао је 
распон крила 63 м, дужину 32,5 
м, висину 10 м и укупну тежину 42 
тоне. Снабдевен са осам мотора 
од по 850 КЦ (625 кw), могао је да 
развије брзину до 260 км/сат и да 
прелети 2.500 км. Посада је бројала 
23 лица, а могао је да повезе и 
42 путника. Био је опремљен 
моћном разгласном радио-
станицом и другим пропагандним 
средствима. У лету је штампан 
пропагандни материјал, а кад 
слети, отварањем великих врата 
авиона претварао се у биоскоп за 
1.000 гледалаца. Био је предвиђен 
за пропагандне летове и обилазак 
огромних пространстава СССР на 
таквим мисијама. Авион је вредео 
осам милиона рубаља. Први лет 
обављен је 20. јуна 1934. године. 
Приликом лета 18. маја 1935. 
године од Москве до Лењинграда 
и назад, на „Максим Горки” је 
по полетању, још док је узимао 
висину изнад аеродрома, великом 
брзином налетео спортски 
авион. Њиме је управљао пилот 
Брагин изводећи недозвољене 
акробације у његовој близини. 
Удар у крило АНТ-20 био је 
фаталан. Оно се преломило 
и отпало, а одмах потом је 
настала и експлозија бензинских 
резервоара. Посада и путници, 
као и пилот спортског авиона, 
страдали су. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КАКВА ЈЕ 
БИЛА НАМЕНА 

И СУДБИНА 
СВОЈЕВРЕМЕНО 

НАЈВЕЋЕГ 
АВИОНА НА 

СВЕТУ „МАКСИМ 
ГОРКИ” 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ВЕЛИКО АСТРОНОМСКО ОТКРИЋЕ 

ПРОНАЂЕНИ НАГОВЕШТАЈИ ПРВЕ 
ПЛАНЕТЕ ВАН НАШЕ ГАЛАКСИЈЕ 

Oлупине двадесетак 
бродова потопљених током 
Другог светског рата подигле 
су се са дна уз јапанско острво 
Иво Џима, наводи се на сајту 
mercopress.com.

Реч је о попришту једне од 
највећих битака на Пацифику, 
вођене 1945. године, у којој 
су Американци потукли 
јапанске снаге у напорима 
да приђу што ближе Јапану. 
Планина Сурибачи на острву 
је, у ствари, активни вулкан, 
а јаке сеизмичке активности, 
посебно око западног дела 
острва, подигле су морско дно, 
па с њим и олупине јапанских 
бродова које су Американци 
запленили и користили као 
импровизовано пристаниште.

Извор: Политика

УСЛЕД СЕИЗМИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

НА ИВО ЏИМИ СЕ ПОЈАВИЛЕ ОЛУПИНЕ ИЗ РАТА 

ИСТРАЖИВАЊЕ ПОКАЗАЛО 

СЕЛФИЈИ ОДНЕЛИ 379 ЖИВОТА 
ЗА 12 ГОДИНА 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У оквиру реализације пројекта санације водоводне 
мреже у току су завршни радови на санацији чворишта 
у Великој Греди.

Читав пројекат реализује се у сарадњи са 
Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, са којима је потписан Уговор 
о суфинансирању изградње, санације и реконструкције 
водних објеката у јавној својини, а све у циљу наставка 
реализације пројеката санације чворишта у насељима на 
територији Општине Пландиште.

- Због великих проблема са водоснабдевањем, 
старом и дотрајалом водоводном мрежом, приступили 
смо реализацији пројекта санације чворних веза и на 
тај начин створили услове за фазно уређење водоводне 

инсталације. Захваљујући одличној сарадњи коју имамо 
са  Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство успели смо за врло кратко 
време да санирамо чворишта у насељу Пландиште, 
Хајдучица и Велика Греда, рекао је председник Општине 
Пландиште Јован Репац.

Ово су велики пројекти чију реализацију не би 
било могуће завршити без подршке републичких и 
покрајинских органа, истакао је Репац и додао да се 
константно ради на унапређењу водоснабдевања и 
решавању дугогодишњих потешкоћа са дистрибуцијом 
воде, јер су сви свесни проблема који постоје.

- Из тог разлога у плану нам је да у наредном периоду 
приступимо санирању чворних веза и у насељу Маргита, 

за коју поседујемо пројектну документацију, а затим и 
у другим насељеним местима на територији Општине 
Пландиште. Само одговорном политиком коју води 
локална самоуправа стварамо услове за привлачење 
овако великих инвестиција,  закључио је председник 
Општине Пландиште.

НАПРЕДУЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

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

Зонска смотра ликовних уметника аматера 
Војводине, 22. по реду, отворена је у Културно-
образовном центру „Вук Караџић“ у Пландишту.

Испред Савеза уметничког стваралаштва 
аматера Војводине избор радова за излагање 
извршио је историчар уметности из Новог Сада 
Миле Игњатовић.

Међу радовима који ће учествовати на 
Покрајинској смотри у Новом Бечеју, 15. 
новембра, налазе се дела стваралаца из Панчева: 

Зоранa Говедарицe, Тијанe Јакшић, Живкa 
Новковићa и Биљане Шарчевић.

Културно-просветна заједница Панчева 
наставиће и даље да обавештава учеснике о 
даљим фазама такмичења.

- Већ за следећу годину припрема се озбиљан 
програм за ликовне ствараоце аматере, о чему 
ће бити више речи у наредом периоду, рекао 
је председник Културно-просветне заједнице 
Панчево Борислав Врањеш.

ПОКРАЈИНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА АМАТЕРА У ПЛАНДИШТУ

Јавно предузеће „Полет“, у склопу јесењег одржавања 
јавних површина, наставило је са радовима на чишћењу и 
уређењу паркова, растиња и зеленила у зонама у центру 
Пландишта.

Повољни временски услови омогућили су интензивне 
радове на уређењу јавних површина и паркова. Уклањање 
растиња, старих и истрошених стабала је приоритет 
у јесењем периоду, имајући у виду јаке ветрове који 
дувају у овом подручју и представљају велики проблем 
и опасност не само за пешаке и возила, већ и за електро 
инсталације.

- У сарадњи са локалном самоуправом направили 
смо план ангажовања и редослед улица које су означене 
као најкритичније и стога на терен излазимо са свом 

расположивом механизацијом и људством како би посао 
привели крају у што краћем року. Дрвеће у ужем центру 
насеља неопходно је редовно одржавати и поткресивати 
како бисмо спречили настанак веће штете, али и да 
бисмо насеља учинили лепшим и уређенијим”, рекао је 
в.д. директор ЈП „Полет“, Мирослав Петровић.

ЈП „Полет“ покренуло је још једну акцију, у виду пилот 
пројекта у насељу Пландиште, под називом “Месец 
чистоће” током које ће се вршити одвожење грана, 
опалог лишћа и друге вегетације са локација испред кућа 
корисника.

- На тај начин нудимо им још једну могућност у оквиру 
делатности нашег предузећа и олакшавамо им транспорт 
и одвожење, додао је Петровић.

ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ПРИОРИТЕТ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Актив жена “Гређанка” из Велике Греде, у сарадњи са 
Центром за социјални рад Пландиште, организовао је 
хуманитарну акцију прикупљања помоћи за социјално 
угрожене категорије становништва са територије 
општине Пландиште.

Током реализације ове акције, Актив жена “Гређанка” 
потрудио се да обезбеди средства за куповину основних 
животних намирница и средстава за хигијену, као вид 
пакета солидарности за суграђане из Велике Греде.

- Обзиром да је деловање нашег удружења пре 
свега хуманитарног карактера, желели смо да овај пут 
помоћ уручимо породицама из нашег села. На овај 
начин желимо да укажемо свим нашим суграђанима да 

се хуманост не односи само на речи подршке, него и 
на активан рад и помагање кроз све сфере друштвеног 
деловања. Ово је само почетак и трудићемо се да овакве 
акције реализујемо и у будућности, рекла је Надежда 
Милановић, представница удружења “Гређанка”.

У сарадњи са Центром за социјални рад Пландиште, 
пакете су поделили породицама у Великој Греди, којима 
је овај вид помоћи у овом тренутку преко потребан. 

- Удружења са територије општине Пландиште наилазе 
на велику подршку локалне самоуправе, без чије помоћи 
свакако не би могли и дугујемо им велику захвалност, 
додала је Надежда Милановић.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА АКТИВА ЖЕНА “ГРЕЂАНКА” ИЗ ВЕЛИКЕ ГРЕДЕ

САНАЦИЈА ЧВОРИШТА У ВЕЛИКОЈ 
ГРЕДИ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ

СВА РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА НА КРИТИЧНИМ МЕСТИМА

У ПРИПРЕМИ ОЗБИЉАН ПРОГРАМ 
ЗА ЛИКОВНЕ СТВАРАОЦЕ АМАТЕРЕ

Савет за безбедност саобраћаја Општине 
Пландиште, у сарадњи са ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
спровео је акцију „И ја сам учесник у саобраћају“ 
током које су организована такмичења и едукација 
на тему безбедног управљања бициклом у 
саобраћају.

Тим поводом, председник Општине Пландиште 
Јован Репац рекао је: „Настављамо са акцијом коју 
смо започели прошле године. У питању је акција 

Савета за безбедност саобраћаја где наша деца 
показују своје вештине возећи бицикл. Акција се 
одвија у две категорије. У првој су пети и шести 
разред, у другу спадају седми и осми разред. 
Најбоље пласирани, добијају бицикле. Док сви 
учесници добијају сигурносно светло, сигурносни 
катанац и ланац, како би могли да закључају свој 
бицикл, као и кацигу.“

АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

 „И ЈА САМ УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ“
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ИНТЕРВЈУ: АНЂЕЛА НИКОЛИЋ, УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“: 

„БИТИ АКТИВАН, ПОМОЋИ ДРУГИМА 
И ТЕЖИТИ КА ОСТВАРЕЊУ СВОЈИХ ЖЕЉА“ 

Анђела Николић, ученица генерације 
Гимназије „Борислав Петров Браца“, 
рођена је 28. марта 2003. године у 
Вршцу. Пре гимназије, завршила је 
Основну школу „Младост“, а сада 
наставља школовање у Новом Саду, 
на Факултету техничких наука, 
усавршавајући се у областима 
графичког инжењерства и дизајна. 

Шта је био разлог да при упису средње школе 
изабереш гимназију? Да ли си задовољна 
образовањем које си тамо добила? 

- При упису средње школе сам изабрала 
гимназију како бих стекла опште знање о 
различитим областима и радну навику. Могу рећи 
да сам то и добила и задовољна сам стеченим 
образовањем. 

У којим областима су твоја интересовања? 
Какве успехе си остварила током школовања? 

- Интересујем се за многе области, али нагињем 
ка сферама дизајна и информатике. Током 
школовања сам се такмичила из енглеског језика и 
књижевности. 

Да ли си учествовала и у неким ваннаставним 
активностима – спортским, уметничким, 
волонтерским?  

-Графички дизајнер и волонтер сам студентске 
организације „Уније студената Вршац“ од 2017, 
где сам имала прилику да будем део различитих 
догађаја, међу којима бих истакла Светско 

првенство у параглајдингу 2019. и хуманитарни 
концерт за Магдалену. 

Колико је друштвени ангажман важан за 
младе људе? 

-Сматрам да је друштвени ангажман у оквиру 
волонтирања или других активности врло важан 
за младе људе, јер се осим помагања другима 
преко њега стиче радно искуство, вештине 
флексибилности и  рада у тиму. 

Шта значи бити најбољи у једној 
генерацији? 

-За мене то значи бити активан, помоћи 
другима и радити на остварењу својих жеља. 

Да ли је избор факултета на којем ћеш 
наставити школовање био једноставан? 

-Уписала сам смер графичко инжењерство 
и дизајн на Факултету техничких наука у Новом 
Саду. Избор факултета није био тежак јер сам 
се у 3. години определила да ћу радити у сфери 
дизајна. 

Предавања су већ почела. Какви су ти први 
утисци? 

- Врло сам задовољна предавањима и 
организацијом целокупног програма и због нове 
акредитације мислим да ћу на факултету много 
тога научити. 

Какви су твоји планови и амбиције за 
будућност? 

- Моје тренутне амбиције су да се бавим 
дизајном, било да је то графички, индустријски 
или другог типа. 

Т.С. 
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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 (139)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ЦЕНА ЧОВЕКА И ЦЕНА СЛИКЕ
Чини се таман заборавимо на Пајино 

дело и таман амбициозни нови постмодерни 
комсомолци изађу из његове сенке кад се 
деси да свет папрено плати неку његову 
слику он бљесне и светлост укаже на 
лопова туђе славе. Живимо у несигурним 
временима,  људи са вишком новца улажу 
у некртетнине, злато, скупа уметничка дела 
све са жељом да њихова имовина постане 
бесмртна. Потрошни, пролазни власници 
имовине постају њени таоци  развијајући 
умећа њеног очувања већа него стицање. 
Постоје слике у које треба улагати и зато 
се штампају јеловници по имену историје 
уметности који нуде прескупа егзотична 
јела која гарантују дуг и здрав живот 
уложеног. Постоје  историје уметности са  
три, четири, пет и  више  звездица, постоје 
и локалне као мухоловка за привлачење 
домаћих изузетних људи који куповином 
дела из њих купују сертификате племићке 
титуле, педигреа и све оно што се новцем 
може купити а не пије се и не једе, не храни 
душу, али омамљује страхове. Пандемија 
показује да је цена човека све нижа, то 
је глобални феномен, да би се огромна 
планетарна машина кретала као у паганским 
временима подносе јој људска жртве. 
Има разних потреса, промена политике, 
економске кризе,  терористичке претње, 

пандемија, али  цена уметничких дела из 
ексклузивних јеловника расте сигурније од 
свих  криптовалута попут биткоина. И док 
се највећи део јефтиних људи упиње како 
да преживи са оним што има дотле се они 
други труде како да преживи оно што имају. 
Слика је роба као што је и памет, искуство, 
образовање, моралне и етичке вредности, 
здравље и болест, све има цену само уколико 
неко ове вредности хоће и има чиме  да купи.

Данас као никад у последњих пола века 
нико неиде у галерије, не гледа слике у 
музејима нити на интернету, искуство слике и 

потреба за таквим искуствима човека негде 
су се раздвојиле и мимоилазе се, чине се 
да се више никад неће срести као исконски 
партнери иако слика није тек масна крпа, 
слика је попут хард диска у коме је уписана 
тајна, превратничка интелигенција, свит 
новог доба, свитање и по најтмурнијем 
дану. Они који поседују слику не желе да 
поседују и њену  потенцијалну моћ. У њој 
се ужива као у трофеју, као композицији 
за соопствену недаровитост осим ако је и 
канибализам некакав дар. А слика, песма, 
музика и свако уметничко ткање су чаролија 

даривања даровитости уму  са урођеном 
склерозом. И поседовање слике и њено 
тамновање у сивом погледу власника јесте 
њено непостојање. Биће даровитости цвили 
у свакоме од нас јер кључеве од утамничене 
слободе промене света држи неко други.

Паја Јовановић насликао је преко три 
и по хиљаде слика што је довољно да се 
испуни читав Лувр.

Пајине слике можда вреде баснословног 
новца, али његово завештање, чврсти 
темељ који је изградио за нацију, оплођује 
много више. Он је утабао духовне путеве 
самопоштовања, одагнао страхове, нежно 
клесао идентитет нације, што све чини да 
оволико чинимо да опстајемо.

У многим савеременим историјама 
уметности налазе се честита имена оних 
који су продавали веру за вечеру, који су 
постали хушкачи, бесни пси, крвоследници 
са задатком да откривају и потамне све 
епско, аутентично, оно јединствено што 
је стварало човека овог поднебља који је  
створио ово поднебље. Амебе немају имена, 
немају идентитет, форму прилагођавају се 
свему и нестају без трага. Пајин Триптихон 
и данас плете дебеле чарапе за нашу озеблу 
духовност.

Т. Сухецки

Цинична и несигурна, Ајрис је већ 
дуго љубоморна на Самер, којој као 
да увек све иде од руке. Када Самер 
позове Ајрис на Тајланд да јој помогне 
да одвезе породичну јахту до Сејшела, 
Ајрис се потајно нада да ће се нешто 
десити на овом путовању. Али након 
инцидента усред Индијског океана, 
све ће се променити. Сада има шансу 
да искуси идилу на којој је одувек 
завидела Самер, али и да се за један 
корак приближи наследству од сто 
милиона долара које је оставио њен 
манипулативни отац. Само треба да 
се постара да прва од седморо деце 
испуни необичне услове његовог 
тестамента. У породици у којој 
победник односи све, коме може да 
верује? И докле је спремна да иде да 
сакрије истину?

Већ изгледа као ти. Сада жели и 
твој живот.

Роуз Карлајл је адвокат и 
авантуриста. Била је у посади 
једрилица на научним експедицијама 
око подантарктичких острва, а 
годину дана је провела на сопственој 
једрилици пловећи Индијским 
океаном, од Тајланда, преко Сејшела, 
до Јужне Африке. Живи у Окланду са 
троје деце.

„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 „Девојка у 
огледалу“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Бојана Јокановића „Сизифова азбука: 
Бојанка“, освојиле су је Драгиња Медић 
и Јованка Петров. 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“.

ШОКАНТАН ЗАПЛЕТ У 
ЕГЗОТИЧНОМ АМБИЈЕНТУ, 

СА ДАШКОМ ЛУКСУЗА

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“  ПРЕПОРУЧУЈУ МОЋАН И ОПОЈАН КОКТЕЛ ОД РОМАНА

Август, 1876. У Београду се рађају 
два дечака у размаку од три дана. 
Један ће постати краљ, други официр.

У свом новом роману „Апис 
и Александар“ Ненад Новак 
Стефановић пише о двојици вршњака 
који су обележили модерну историју 
Србије. Захваљујући мноштву нових 
података о Драгутину Димитријевићу 
Апису и Александру Обреновићу, 
ова књига открива колико су њихови 
животи били дубоко испреплетени 
и зашто се могу назвати Каином и 
Авељем српске политике.

Поред двојице протагониста, 
роман се посебно осврће и на 
улогу коју су јаке жене имале 
у овом турбулентном периоду 
наше историје, као и на њихове 
прорачунате, искрене или сасвим 
дивље љубави прожете узаврелим 
политичким страстима.

Овај узбудљиви роман не само да 
је поуздани водич кроз сплет војних 
и дипломатских завера које су довеле 
до кобне ноћи 29. маја 1903. већ и 
увелико разбија устаљене представе 
о епохи Обреновића и преврату 
који је одредио судбину Србије до 
данашњих дана.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

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

gmail.com. 
У прошлом броју поклањали смо 

роман „Креманска стража“ освојиле 
су је Љубица Јокић и Викторија 
Остојин. 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“.

АПИС И АЛЕКСАНДАР

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН О ЉУБАВИ, КАЗНИ И НОЋИ КОЈА ЈЕ 
ПРОМЕНИЛА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ
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„ХРОМАТСКИ ДИЈАЛОЗИ 
ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ”

Изложба уметничких слика 
„Хроматски дијалози између Србије и 
Румуније”, коју су заједничким снагама 

организовали нон-профит удружење 
ликовних уметника „Презент“ из 
Темишвара, часопис за књижевност, 

уметност и прекограничну културу 
„Лумина“ и новинско издавачка 
установа „Либертатеа“ из Панчева 

свечано је отворена у петак, 22 
октобра, у галерији Дома војске.

На изложби, 33 изванредна 
ликовна уметника, двадесет шесторо 
из Румуније и седморо из Србије, 
представили су 62 уметничка рада 
различитих техника и тематика. 
Догађај је својом музиком оплеменила 
млада уметница Марина Сантрач.

У име организатора присутнима 
се обратила Мариоара Сфера, в.д. 
уредница часописа „Лумина“. Она је 
уз речи добродошлице, говорила о 
сарадњи са удружењем из Румуније 
и истакла важност овог догађаја, који 
има за циљ креирање и неговање 
моста сарадње између уметника из 
Србије и Румуније. Домаћин изложбе 
је Културни центар Вршац, поставка ће 
моћи да се погледа до 12. новембра.

Присутнима су се обратили Даниел 
Бала, конзул Републике Румуније у 
Вршцу, Мирослав Лепир, члан Градског 
већа задужен за образовање, Давор 
Стојковић, директор Културног центра, 
Мариана Стратулат, директорка НИУ 
„Либертатеа”, Валентин Мик, уредник 
недељника „Либертатеа” и Стела Гуциу, 
председница Удружења „Презент” из 
Темишвара, којој је припала част да 
прогласи изложбу отвореном. 
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ЈУНЕТИНА СА 
ПРЕЛИВОМ ОД 
КИКИРИКИЈА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг Матијевић јунећег 
бута
- 300 г маринираних 
шампињона
- 100 г ољуштеног 
кикирикија
- 3 кашике парадајз пиреа
- 2 кашичице сенфа
- 2 чена белог лука
- брашно
- уље
-со, зачин Ц

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећи бут исећи на 
шницле па их добро излупати, посолити их и с једне стране 
уваљати у брашно. Пржити их прво са стране уваљане у 
брашно, па када порумене, окренути их и испржити и са 
друге стране. Готове шницле извадити на топао тањир.
На истом уљу кратко пропржити исецкани бели лук, 
парадајз пире и сенф. Додати крупно млевени кикирики 
па преко поређати испржене шницле. Налити водом да 
огрезну и протрести посуду да се све сједини. Динстати на 
лаганој ватри. Када је месо скоро готово, додати исецкане 
шампињоне и зачинит.

ВЕГИ САЛАТА СА ЛЕБЛЕБИЈАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 100 г куваних 
леблебија
- ½ очишћеног нара
- 2 мале шаргарепе
- 1 шољица изренданог 
црвеног купуса
- свеж босиљак

ПРИПРЕМА: Опрати шаргарепу и 
љуштилицом је исећци на танке траке. Добро оцедити 
куване леблебије и помешати са очишћеним наром и 
изренданим црвеним купусом. По врху ставити танке 
трачице шаргарепе и свеж босиљак.

МАФИНИ 
СА ШЉИВАМА

НАМИРНИЦЕ:

-350 г брашна 
-1 кашика цимета у 
праху
- 1 кашика прашка за 
пециво
-1 јаје 
-150 г жутог шећера
- 230 мл киселе павлаке
- 2 кесице ванилин 
шећера
- 400 г ситно исецканих 
шљива
- 1 кашика меда

ПРИПРЕМА: Брашно помешати са циметом, прашком 
за пециво и мало соли. Исецкане шљиве помешати са ванилин 
шећером. У другој посуди миксером умутити јаје са шећером док се 
не добије густа смеса. Постепено додавати киселу павлаку. Лагано 
мешајући сјединити мешавину брашна са смесом од јаја. Додати 
шљиве и кашику меда и лагано промешати да се мед равномерно 
сједини.Смесу сипати у калупе за мафине и пећи око пола сата у 
загрејаној рерни на 180°Ц.



ПЕТАК •  29. октобар 2021.ВРШАЧКА КУЛА14
БАНАТСКИ ВЕСНИК

198. октобар 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A Délvidéken immár 25 
éve működő Háló kö-
zösségfejlesztő és kap-

csolatépítő mozgalom 2021. 
szeptember 24-25. tartorta 
meg a Délvidéki régiós és ifjú-
sági Háló-találkozóját, Muzs-
lyán az Emmausz kollégium-
ban. A találkozóra 60 részt-
vevő érkezett Bánát és Bácska 
15 helységéből. A regisztráció 
és üdvözlő szavak után szent-
misével indítottunk, amelyet 
Ft. Halmai János törökbecsei 
káplán mutatott be, Ft. Vrec-
kó Ferenc zentai plébános 
közreműködésével. Ezután a 
Szűz Mária szent neve plébá-
niatemplomban egy felejthe-

tetlen, lélekemelő zenei áhí-
taton vettünk részt, amelyen 
a nagybecskereki zeneiskola 
tanárai közreműködtek, Ron-
tó Márta zongora, Ana Alek-
sić Šajrer szólóének és Süveg 
Tibor hegedűtanár.

A szombat reggeli hálaadó 
szentmise után Halmai Tibor 
a délvidéki Háló vezetője vetí-
téssel egybekötött rövid átte-
kintője következett a 2021-es év 
Háló rendezvényeiről. Beszélt 
a tavaszi kibővített vezetőségi 
találkozóról és a Kárpát-me-
dencei lelki gyakorlatról, ame-
lyek a virtuális térben zajlottak, 
majd beszámolt az első idei sze-
mélyes találkozóról Zentán, az 

aracsi gyalogos zarándoklatról 
a Békés-dánfoki Családos Háló 
táborról és a Szabadkán meg-
rendezett Kárpát-medencei Ifi 
Háló találkozóról.

Délelőtt meghívott vendé-
gelőadónk dr. Szöllősi Tibor, 
temerini plébános előadására 
került sor, aki a találkozó mot-
tójára: Gyertek hozzám mind-
nyájan… címmel tartotta meg 

mély gondolatindító bevezető-
jét. Előadásából megtudhattuk, 
hogy a Krisztusi ígéret, hogy 
felüdít és megszabadít terhe-
inktől, vágyaink beteljesítésé-
re vonatkozik, de minden vá-
gyunkra. Három fajta vágy léte-
zik, a személyes hétköznapi vá-
gyak (anyagi, egészségügyi…), a 
közösségi és a központi vágya-
ink. Ezekre az utóbbiakra vo-

natkozik Krisztus ígérete. Eze-
ket csak Isten tudja beteljesíte-
ni. Központi vágyaink közé tar-
toznak, hogy szeretve legyünk 
feltétel nélkül, hogy elfogadva 
legyünk olyannak amilyenek 
vagyunk, hogy fontosak, érté-
kesek legyünk és hogy szük-
ség legyen ránk. Isten mindezt 
megadja nekünk. Minden egyes 
Háló találkozó célja, mondta 
Tibor atya, hogy egy-egy lépés-
sel közelebb kerüljünk Isten-
hez, ezért előadása befejezé-
seként rövid szentségimádá-
son vettünk részt.

A kiscsoportos beszélgeté-
seken személyes Istenélménye-
inkkel gazdagítottuk egymást. 

A délutáni, választható progra-
mok közül a többség a kézmű-
veskedést választotta Dorogi 
Erzsébet vezetésével. A fiata-
labbak íjászkodtak, mások sé-
táltak, beszélgettek a késő nyár-
nak beillő gyönyörű időben. A 
kulturális program Kovács Jo-
lánka muzslyai írónő új me-
sés könyvének bemutatásával 
kezdődött. Nagy érdeklődés-

sel hallgattuk a munkásságá-
ról szóló beszélgetést és az íze-
lítőül felolvasott Rímes meséit.

Vacsora után a muzslyai Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület szakosztályai mutat-
koztak be, a vegyeskar, a citerá-
sok és a nemrég alakult Cicka-
fark asszonykórus. Lelkes fel-
lépésük méltó lezárása volt a 
két napos jubiláris Háló-talál-
kozónak.

A rendezvény megvalósítá-
sát a Nemzeti Együttműködé-
si Alap és a Tartományi oktatá-
si, Jogalkotási, Közigazgatási, 
Nemzeti kisebbségi-nemzeti 
közösségi titkárság támogatta.

HALMAI ÁGNES

Dobogón egy 
muzslyai csapat
Október hónap első nap-

ján benépesült Kö-
zép-Bánát legnagyobb vá-
rosának központja, ugyan-
is megtartották az „Izađi mi 
na teglu” elnevezésű ajvárfő-
ző-verseny nagybecskereki 
fordulóját. Az idei versenyre 
15 csapat nevezett be, köz-
tük két muzslyai is: a RÉ-
MUSZ – Hagyományápo-
ló Egyesület és a Szabad-
tűzi Lovagrend Bánáti Ka-
pitányságának szakácsai. A 
zsűri döntése alapján a Sza-

badtűzi Lovagrend Báná-
ti Kapitányságának csapa-
ta a harmadik helyen vég-
zett, gazdagítva így a mu-
zslyaiak érem-és érdemtáb-
lázatát. Fontos hozzátenni, 
hogy 2017-ben a muzslyai 
RÉMUSZ – Hagyományápo-
lók Egyesületének csapata 
főzte a legízletesebb ajvárt, 
és az akkor kiérdemelt első 
helyezéssel képviselték vá-
rosunkat a rendezvény köz-
ponti döntőjében.

B. TIVADAR

A HELYI KÖZÖSSÉG ÉS A CIVIL-SZERVEZETEK 
SZERVEZÉSÉBEN

Falunapot ünnepelt 
Erzsébetlak
Szeptember 24-től 26-ig 

falunapot ünnepeltek az 
erzsébetlakiak. Az ünnep-
ség keretében a házigazdák 
– a helyi közösség tanácsa 
és a település civil-szerve-
zetei – az odalátogatóknak 
kosárlabda-mérkőzésekkel, 
barátságos labdarúgó-mér-
kőzéssel, gazdag kirakodó-

vásárral és kiállítással ked-
veskedtek. Természetesen, 
az idén sem maradhatott 
el a közkedvelt halászléfő-
ző verseny, melyre közel 25 
csapat nevezett be. A zsűri 
értékelése alapján a legízle-
tesebb halászlét az erzsébet-
laki és az écskai szakácsok 
készítették el. B.TIVADAR, M. N.

A TOLL ÉS AZ ECSET MESTERE - NEMRÉGIBEN ÖNÁLLÓ TÁRLATA VOLT A NAGYBECSKEREKI PETŐFIBEN

Vendégségben Győri Csilla amatőr festőnél
A nagybecskereki Petőfi Ma-

gyar Művelődési Egyesület 
nagytermében a nemrégiben 
Győri Csilla amatőr képzőmű-
vésznő második kiállítását te-
kinthettük meg. A tárlaton a 
festőnő huszonnégy művét ál-
lították ki.

Aleksandar Kačar festőmű-
vész a megnyitón méltatta 
Győri Csilla alkotásait.

-Ezen a tárlaton Csilla 
absztrakt alkotásait tekinthet-
jük meg. Ez az utóbbi időben a 
legjelemzőbb kifejezésmódja.

Meleghy Zsuzsanna a nagy-
becskereki Petőfi Magyar Mű-
velődési Egyesület keretein be-
lül működő ART Klub megál-
modója, is méltatta az alkotonő 
munkásságát, valamint ismer-
tette a festőnő rövid életútját. 
Győri Csilla 1973 –ban született 
Nagybecskereken, a városi gim-
názium befejezését követően, 
szülei nyomdokaiba lépve ta-
nítóképzőt fejezte be. Pálya-
futását ott kezdte, ahol édes-

anyja Katalin és édesapja Var-
ga Fábián abbahagyták, a mu-
zslyai Szervó Mihály Általános 
Iskolában.

Csillát a muzslyai családi 

házukban kerestük fel, a tárlat 
megnyitását követően. A mű-
vésznővel a szépen berende-
zet tágas nappaliban beszél-
gettünk.

– Édesanyám ma is sokszor 
idézi fel, hogy milyen mozgal-
mas élet volt a nagybecskereki 
Petőfiben, vagyis ahogy sokan 
hívták a Magyar házban. Ő má-
sodik otthonaként éli meg ezt 
az egyesületet. Szép emléke-
ket idéz, ugyanis Varga Katalin, 
Csilla édesanyja a nagybecske-
reki Marócsik család leszárma-
zottja. Marócsik György volt az 
egyike azoknak, akik Dr Vára-
dy Imre városi ügyvéddel 1945. 
május 6-én megalakították az 
első vajdasági magyar műve-
lődési egyesületet a Dundjer-
ski palotában, a város egyik 
legszebb épületében. Akkor 
az egyeület első elnökévé Ma-
rócsik Györgyöt a városi cukor-
gyár dolgozóját, alelnöknek Dr 
Váradi Imre ügyvédet válsasz-
tották. Volt kitől örököljek egy 
felbecsülhetettlen tehetséget, 
mert mindketten egész életü-
ket a tanügynek és a művelő-
désnek szenteltték.

KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

OKTÓBER 9-ÉN A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME 
KERTHELYISÉGÉBEN
PÁSZTORNAP LESZ  MUZSLYÁN
A pásztorok, juhászok és kanászok egykori kunyhójának, háziállatőrző és 
földművelési eszközeinek, valamint a hagyományos mindennapi ételeknek 
és öltözékeknek a bemutatásával a muzslyai RÉMUSZ-Hagyományápolók 
Egyesületének tagjai szombaton, október 9-én, tartják meg a sorrendben 
XVII. Nemzetközi Pásztornapot. Az idei rendezvény helyszíne a Muzslai Petőfi 
Sándor MME kerthelyisége és nyári színpada, valamint a Magyar Ház (a néhai 
Piros Csizma) nagyterme lesz.
PROGRAM:
9.00 — birkapaprikás-főző verseny (a benevezési díj 1500 dinár — 2 kg hús 
és kötény), pásztorételek főzőversenye (benevezési díj 500 dinár — kötény);
9.00-10.00 — hagyományos édes és sós kalácsok, sütemények, házi 
pálinkák átadása és szemléje (verseny jellegű);
10.00-13.00 — művelődési műsor, pásztorjátékok, ügyességi versenyek, 
régi foglalkozások bemutatása, kancsikafonás és kancsikások bemutatója, 
tematikus kiállítás, gazdag kirakodóvásár;
12.00 — birkapaprikás vásárlása jutányos áron, továbbá a rendezvény alatt 
tejfölös lángos és sült kolbász lesz kapható;
14.00 — eredményhirdetés;
A házigazdák szeretettel várnak mindenkit! B. TIVADAR

 »Készül az ajvár

 »25 bográcsban főtt a finom étel

AJVÁRFŐZŐ-VERSENY NAGYBECSKEREK KÖZPONTJÁBAN

 »Győri Csilla a pedagógus és amatőr festő

 »A találkozó résztvevőinek közözs fotója „
dr. Szöllősi Tibor: 
Három fajta vágy 
létezik, a személyes 
hétköznapi 
vágyak (anyagi, 
egészségügyi…), a 
közösségi és a központi 
vágyaink. Ezekre az 
utóbbiakra vonatkozik 
Krisztus ígérete. 
Ezeket csak Isten tudja 
beteljesíteni

Egy lépéssel közelebb 
kerülni Istenhez

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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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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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.

Продајем стан у строгом 
центру, први спрат, стара градња, 
63 м², две терасе. Цена 59.000 

€.Тел. 064/9174777.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

Издајем једнособан стан 
полунамештен на Војничком 
тргу, зграда 14, 4 спрат, има лифт, 
усељив одмах. Тел. 062/507957.

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 
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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
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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 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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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

Челичне фелне 15”са 5 рупа на 
продају. Тел. 062/255119

Брачни пар средњих година тражи 
стару особу да је чува за кућу или стан 
и да је особа из Вршца. Тел. 061/8139998

Продајем тамно браон зимске 
кожне чизме високе бр 39 бр. Са 
крзном изнутра 2.500 д, кратке црне 
чизме са крзном 39 бр 2.000 д, антилоп 
кожа зимске чизме 39 бр. Бела кафа, 
1.500 дин. кратку до колена крзнену 
бунду тамно браон 42-44, 40 €. Тел. 
064/1319128

На продају 12 кошница ЛР-празне. 
Тел. 064/3511952

Продајем патике нове 39 број црно 
са малим апликацијама нове 1.500 дин, 
и црне скроз 39 број 1.000 дин и бунду 
од вештачког крзна црна дуга 42-44 
број , нова, 2.000 дин. Тел. 064/1319128

Повољно продајем 
комбииновани фрижидер Беко, 
310л. (још у гаранцији). Тел. 
062/255119.

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

ВРШАЧКО ВИНОГОРЈЕ

Ове планине леже у Тамишкој 
жупанији и повезане су у благом 
планинском ланцу са осталим 
Банатским планинама и преко 
ових са ердељским огранцима 
Карпата, тако да се оне могу 
сматрати као једне од њихових 
западних или југозападних 
изданака и као такве представљају  
границу велике равнице. Дужина 
ових планина је три немачке 
миље  и њихов ланац протеже се 
скоро у правој линији од запада 
на исток, али овај ланац почев 
од Вршца, након две трећине 
своје дужине чини лаки заокрет 
према северу. Северна страна је 
често једнолична, без великих 
долина, ту и тамо нешто стрмија 
и у судару са равницом довољно 
изражена, али са стране крећу 
неколико изданака у равници, 
тако да се стварају лепе долине и 
пејзажи, нарочито према Месићу. 
Вршачке планине повезане 
са  Догнатским, Бокшанским и 
другим планинама, нису високе 
и у односу са  вишим горама 
такорећи незнатне, стоје  сасвим 
изоловано и само са источне 
стране су опкољене  једним  
очаравајућим амфитетатром 
брегова, удаљених око две миље. 
Овај слободни и  самостални 
положај им даје посебно пријатан 
изглед и чини се да доприноси  
благости климе, која не заостаје 
за већ познатом сремском, а каква 
се, према свом положају, може 
очекивати у  средишту умерене 
северне зоне. Висови планина, са 
неколико изузетака (нарочито у 
вршачком срезу), су пошумљени 
но њихови бокови су најчешће 
предодређени  за виноградарство 
и тако се  непрекидно ређају 
виногорје и виногради.

Вршац, лежи на западном 
крају, према по њему названим 
планинама, у подножју тзв. брега 
Капела, окружен са северне и 
западне стране мочварама - 
тзв. Малим и Великим ритом, 
али окружен и Алибунарским 
ритом, и због тих околности 
се, нормално, не може баш 
добро мислити о  овдашњим 
здравственим приликама, али 
искуство не потврђује ову 
претпоставку. Намамо намеру 
да оповргнемо научне тврдње 
о  шкодљивости  мочварног 
ваздуха, али добростива природа 

изгледа да је овде истовремено 
са том шкодљивошћу уградила 
спасоносну институцију, која се, 
изгледа, састоји у овде готово 
сталним  источним и југоисточним 
ветровима. Уосталом ове мочваре 
више и нису тако значајне као 
у ранијим временима, откако је 
Мали рит исушен одводњавањем.

На западу преовлађују кварцне 
жиле, а на истоку  иловача и глина.

Следећа места могу се 

рачунати у вршачко  виногорје - 
промонториј:

Вршац, који даје име, сада 
још увек само краљевство 
привилеговано велико тржишно 
место (које на основу највише 
Резолуције из 1817. г. очекује част 
да постане слободни краљевски 
град) броји око 2.600 кућа и око 
17.000 становника, од  којих две 
петине су Немци и три петине 
Срби и поседује најмање трећину 
виногорја на  свом северном, 
западном и јужном подножју 
и делимично на рачвањима 
засађеним виновом лозом.

Рачуна се да Вршац у 
сопственом виногорју има 4500 
јутара од по 1600 кв. хвати и остла 
места поседују око 5500 јутара, 
што даје укупну цифру од 8000 
јутара вршачког промонторија - 
виногорја. Но, Вршчани поседују 
у околиним местима још око 500 
јутара винограда, према томе око 
5000 јутара. Но, треба  да ових 4500 
јутара  која су тамо обрачунати са 
1600 кв. хвати смањено на 1200 кв. 
хвати.

Поред главног места Вршца, 
као виноградарског места истичу 
се на северној страни: Мало 
Средиште, Велико Средиште, 
Гудурица, Марковац; према 
истоку Варадија; на јужној страни 
Сочица, Месић, Јабука и Куштиљ. 
И у другим околним селима гаје 
се виногради, но ови не припадају 
више овом подручју. Сва ова 
места била су (изузев Месића који 
припада манастиру) пре десет 
година камерална, али од како 
је Куштиљ постао власништво 
грофовске породице Батањи, 
у  најновије време су и друга 
нека места додељена , иако 
још нема јасних података о 
томе.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (11)
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 41, БРОЈ 1086, 20. ОКТОБАР 2016.

ЖАРКОВЕ ЗЛАТНЕ РУКЕ
Чим се уђе у кућу породице Трифунов, на први поглед је јасно да 

је то истински дом, да припада изузетним домаћинима. То одаје пре 
свега чистоћа, као и једноставна лепота ентеријера у земаљским 
бојама који је великим делом дело Жаркових руку, као и велики 
део саме куће. Већ после краћег времена проведеног у разговору 
са Жарком, постаје јасно да се ради о изузетно енергичном и 
вишеструко надареном човеку. Ренесансном, могло би се рећи, а 
такав је и занат којим се он већ седам година из љубави бави.

- Ја сам још 94. године почео да радим са дрветом. Само дрво 
као материјал лепо мирише и има лепу текстуру под руком. Да моја 
ћерка није почела да свира, вероватно се не бих заинтересовао 
за виолине. То се јавило као нови изазов, а све у животу што сам 
желео, макар сам пробао. Јесте деловало тешко и компликовано, 
али ко вели и то је жив човек направио. Међутим, посустао сам 
кад сам видео колико ту има питања и компликација, а лако 
доступних информација врло мало. На крају је економски фактор 
био пресудан. Кад сам схватио колико новца узимају мајстори 
само за поправке, јер су делови и материјал јако скупи, а камоли 
руке, одлучио сам да научим сам то да радим. Тако сам се упустио у 
проучавање литературе. На српском нема ништа од тога, тако да сам 
уз помоћ гугл преводиоца преводио са руског на енглески, а онда 
пошто програм ради доста несавршено, пробијао се кроз контекст 
добијеног текста. Због тога сам морао да прочитам једну ствар са 
10 извора да би схватио зашто је нешто тако како је. Изучавао сам 
рад великих мајстора и пратио шта су радили кроз године свог рада. 
На пример Страдивари је од 1690. до 1730. мењао дебљину горње 
плоче. Прво ишао од дебље ка тањој и онда се поново вратио на 
једну дебљину, што значи да је то она за коју је сматрао да је најбоља.

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 
ИЗЛАЗЕЊА 41, БРОЈ 1086, 20. ОКТОБАР 2016.

СТАНДАРД ЈАНКОВИЋА ВИСОК ЗА БАНОВЧАНЕ

Нови тренер Вршчана Горан Мрђа успео је, после турбулентог 
периода у клубу, да максимално мотивише екипу и пронађе добитну 
комбинацију за победу над веома квалитетним ривалом. Вршац је 
после мале кризе поново обрадовао своје симпатизере, одиграо 
још једну изванредну партију и нанео први пораз ове сезоне 
екипи Омладинца. Домаћи састав одиграо је прво полувреме на 

изузетно високом 
нивоу а голови, 
постигнути после 
сјајних индивидуалних 
потеза стрелаца и 
њихових асистената, 
били су посластица за 
љубитеље фудбала. 
Вршац је у вођство 
довео Дарко Рокса, 
голом какав одавно 
није виђен на Градском 
стадиону.

Офанзивни везиста 
је фантастичним ударцем са 25 метара погодио само ракље гола 
голмана Јагодића, да би само пет минута касније Бабић филигрански 
прецизним пасом упослио Јанковића, који се у казненом простору 
Омладинца одлично снашао и у стилу расног стрелца погодио 
супротан горњи угао и дуплирао предност. Гости су преспавали 
скоро читаво прво полувреме, најбољу прилику имали су када 
је домаћи дефанзивац Митровић, у намери да отклони опасност, 
погодио стативу сопственог гола. У другом полувремену Омладинац 
је имао потпуну иницијативу, а после искључења Сремчевића, играло 
се практично само на половини Вршца. Ипак, еврогол Ранђића било 
је све што су гости урадили до краја.

Изванредне дефанзивне роле у одсутним тренуцима утакмице 
одиграли су Ђурић и Бабић. Одличном игром Лазар Јанковић је 
заслужио епитет играча кола, а поред њега место у најбољем тиму 9. 
кола нашао је и Рокса. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Туристичка 
организација 
Вршац, по први 
пут ове године, 
на Тргу Светог 
Теодора Вршачког, 
организовала је 
Сајам Магична 
јесен. Магична јесен, 
манифестација, 
која је понудила 
посетиоцима широк 
асортоман цвећа, 
садница, зимнице, 
меда, лековитог биља, 
народних рукотворина, еко 
производа и занимљивих 
занатских производа, 
окупила је 50 излагача из 
целе Србије. 
Сајам је место где се људи 
срећу склапају послове, али и 
друже.  
Анализирајући лепе утиске 
излагача и посетиоца, 
очекујемо да и следеће 
године Град Вршац, обојимо 
у живе магичне боје 
јесени, кажу у Туристичкој 
организацији Вршац.

„МАГИЧНА ЈЕСЕН“ У ВРШЦУ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ВРШАЦ“
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КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: Пешић, 
Симић, Весковић.

ВРШАЦ: Радовановић 2, Дукић, Л. Јовановић 4, С. 
Јовановић 12, Илић 6, Јурчек 9, Васиљевић 22 (10 ск, 
4 ул), Димић 20 (5 ск), Јековић 6, Тејић 5, Мајсторовић, 
Николић 19 (7 ск, 4 ас).

СЛОДЕС: Јоцић 2, Анђушић 20 (11 ск), Стринић 10 
(6 ск) Христов 6, Антић, Васић 5, Радовић, Кнежевић, 
Нешовић 6 (7 ск), Тодоровић 11 (7 ск), Манојловић 11, 
Караџић 8.

Вршчани су против новајлије у КЛС показали да 
између тимова постоји велика разлика у квалитету, али 
је уз то приступ домаћих играча био као одмеравају 
снаге са далеко квалитетнијим ривалом. Очигледно 
је да су критике тренера Владимира Ђокића после 
слабе игре његових изабраника у Ваљеву уродиле 
плодом па су се показали у светлу на које су навикли 
вршачке љубитеље кошарке.

Вршац је већ после десет минута игре направио 
велики корак ка победи. Капитен Димић био је 
нерешива енигма за играче Слодеса који су тек 
после 13 примљених поена направили први фаул 
на мечу. Тај период утакмице у приличној мери је 
одредио њен даљи ток и за све су се до самог краја 
питали искључиво домаћи који су доминирали у свим 
елементима игре. Најбољи период игре Београђана 

био је почетак другог полувремена када су серијом 
10:0 спустили предност Вршца на 11 поена разлике 
(56:45), али нису дуго успели да одрже резултатски 

прикључак. Вршчани су потом наметнули силовит 
ритам захваљујући пре свега сјајним партијама 
Васиљевића, Димића и Николића и у егзибиционом 
стилу привели утакмицу крају остваривши у 
појединим тренуцима и вођство од преко 30 поена 
разлике (91:57). Код гостију бољи од осталих био је 
млади Анђушић.

На конференцији за медије словеначки 
интернационалац у редовима Вршца, Жига Јурчек, 
рекао је да је добра игра последица јаких тренига 
након слабог издања у Ваљеву, док је тренер 
Владимир Ђокић истакао да је само победа битна.

- Захваљујем се публици што је била уз нас, надам 
се да ћемо наставити са оваквим партијама уз њихову 
подршку, али да ћемо на гостовањима показати 
много боље игре него до сада. Имамо амбиције да 
будемо у враху, због тога су нам неопходни и бодови 
са гостовања, истакао је стратег Вршчана.

Б.Ј. 

СПОРТ

Код куће без грешке: Вршчани лако до трећег тријумфа у Миленијуму

КЛС 4. КОЛО

ВРШАЦ БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У ВАЉЕВУ
МЕТАЛАЦ – ВРШАЦ 85:74 (14:21, 23:19, 23:16, 25:18)

Хала спортова „15. септембар“, судије: Стефановић, Матић, 
Хаџић.

МЕТАЛАЦ: Аранитовић 9, Јанковић, Марјановић 23, Павић 
7, Вељковић 18, Стефановић 6, Жижић 8, Симјановски, 
Ћућовић 4, Пајовић 6, Мијајловић 4, Теофиловић.

ВРШАЦ: Радовановић 2, Л. Јовановић 2, С. Јовановић 
3, Илић 6, Јурчек 13, Васиљевић 17, Димић 12, Милић, 
Јековић 3, Тејић 5, Мајсторовић, Николић 11.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 4.КОЛО

Колубара - Дунав   86 : 83
Златибор - Слобода  71 : 87
Металац - Вршац   85 : 74
Слодес - Тамиш   81 : 69
Нови Пазар - Динамик  78 : 84
Здравље - Војводина  57 : 60
Младост - ОКК Београд  87 : 90
Слога - СПД Раднички  81 : 87
 
1.Војводина  4  3  1  7
2.Динамик 4  3  1  7
3.Слобода  4  3  1  7
4.Металац  4  3  1  7
5.Младост 4  3  1  7
6.Здравље 4  2  2  6
7.Раднички  4  2  2  6
8.Вршац   4  2  2  6
9.ОКК Београд  4  2  2  6
10.Нови Пазар 4  2  2  6
11.Тамиш  4  2  2  6
12.Колубара 4  1  3  5
13.Слога  4  1  3  5
14.Златибор  4  1  3  5
15.Дунав  4  1  3  5
16.Слодес 4  1  3  5

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  4. КОЛО

Пролетер - Врбас Медела  65 : 79
Партизан 1953 - Студент  83 : 70
Радивој Кораћ - Војводина   68 : 72
Арт Баскет - Вршац  93 : 60
СПД Раднички - Дуга  81 : 72
Црвена звезда - Краљево  81 : 73
 
1.Ц. звезда  4  4  0  8
2.Војводина   4  4  0  8
3.Арт Баскет  4  2  2  6
4.Дуга   4  2  2  6
5.Краљево  4  2  2  6
6.Врбас Медела  4  2  2  6
7.СПД Раднички  4  2  2  6
8.Партизан 1953  3  2  1  5
9.Радивој Кораћ  4  1  3  5
10.Студент  4  1  3  5
11.Вршац  3  1  2  4
12.Пролетер  4  0  4  4

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 2. КОЛО

Рибница 2 - Лозница  3 : 2
Футог - Косовска Митровица 3 : 2
Ужице – Бечеј   3 : 1
Железничар - Топличанин 97 3 : 1
Војводина 2 - Кулпин  3 : 1
Банат - Шумадија   0 : 3
 
1.Железничар  2  2  0  6
2.Војводина 2  2  2  6
3.Футог   2  2  0  5
4.Топличанин 97  2  1  1  3
5.Шумадија  2  1  1  3
6.Банат   2  1  1  3
7.Ужице   2  1  1  3
8.Рибница 2  2  1  1  2
9.К. Митровица  1  0  1  1
10.Лозница  2  0  2  1
11.Бечеј   1  0  1  0
12.Кулпин  2  0  2  0

Центар Миленијум, судије: 
Васиљевић, Јелисавац.

БАНАТ: Тривунић, Павловић, 
Станишић, Лукић, Радак, Марков, 
Николић, Медић, Павлов, 
Богуновић, Поповић, Савин.

ШУМАДИЈА: Антељ, Ми. 
Радивојевић, Радовановић, 
Ковач, Лазаревић, Павловић, 
Ма. Радивојевић, Лазаревић, 
Старчевић, Михајловић.

Одбојкаши вршачког Баната после 
два кола у новој сезони Прве Б лиге 
имају половичан учинак, победу 
у првом колу против краљевачке 
Рибнице 2 (3:0) и пораз од Шумадије. 
У табору Баната истичу да је пораз 
од Аранђеловчана кикс, али да није 
ненадокнадив. Изабраници тренера 
Игора Сантрача ове сезоне имају 
високе амбиције, желе пласман 

међу прве три екипе који гарантује 
напредак у виши ранг, Прву А лигу. У 
том циљу Банат је током припремног 
периода играо мечеве углавном са 
боље рангираним екипама, и у односу 
на прошлу сезону донекле променио 
играчки кадар. Екипу су напустили 
Рајковић и Боровићанин, постали су 
нови чланови Косовске Митровице, 
као и Зарић који је прешао у Радник 

из Бијељине. У редове Баната стигли 
су доскорашњи чланови Новог Сада, 
техничар Тривунић и средњи блокер 
Богуновић, док је из Бечеја стигао 
Лукић који се добро сналази и као 
коректор и као примач сервиса.

У наредном колу које се игра 
у суботу  Банат први пут у сезони 
гостује и то фењерашу Кулпину. 

ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ У НОВОЈ СЕЗОНИ У ПРВОЈ Б ЛИГИ ЖЕЛЕ ПЛАСМАН МЕЂУ ТРИ ПРВОПЛАСИРАНЕ ЕКИПЕ

БАНАТ ПОЛОВИЧАН НА СТАРТУ 
БАНАТ – ШУМАДИЈА 0:3 (22:25, 14:25, 27:29)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ ОД 
ВИЦЕШАМПИОНА

АРТ БАСКЕТ – ВРШАЦ 93:60 (24:10, 20:14, 28:18, 21:18)

Хала Мега фектори, судије: Стаменковић, Сибиновић, 
Љубић.

АРТ БАСКЕТ: Стефановић 14, Миљанић 4, Јовановић 8, 
Чолић 18, Росић 9, Вучковић 5, Панић 4, Буквић 10, Талијан, 
Митровић 7, Ђукић 2, Тшић 12.

ВРШАЦ: Томашевић 14, Стојић 2, Јовановић 7, Селаковић 
8, Зорић 2, Керкез 4, Веригић 7, Репац 12, Станаћев 4, 
Михајловић, Милетић, Цера.

ТРЕЋА ПОБЕДА ВРШЧАНА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

МИЛЕНИЈУМ 
ВРШАЧКИ БАСТИОН
ВРШАЦ – СЛОДЕС СОКЕР БЕТ 105:79 (33:16, 19:17, 25:22, 28:24)
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 11. КОЛО

Омладинац - ОФК Бечеј 1918  2 : 3
1. Мај Рума - Хајдук 1912  3 : 1
Раднички 1912 - ОФК Кикинда  3 : 0
Текстилац - Борац (С)  1 : 2
Феникс 1995 - Јединство (СП)  3 : 0
ОФК Вршац - Борац (Ш)  3 : 0
Раднички (Зр) - ОФК Стари Град  2 : 1
Тиса - Динамо 1945    4 : 0
 
1.ОФК Вршац  11        8  2         1  26
2.ОФК Бечеј 1918  11        8  2         1  26
3.Феникс 1995  11        8  1         2  25
4.Текстилац  11        7  1         3  22
5.1. Мај Рума  11        6  2         3  20
6.Борац (Ш)  11        6  1         4  19
7.Омладинац 11        6  0         5  18
8.Борац (С)  11        5  2         4  17
9.Раднички 1912  11        5  1         5  16
10.ОФК Кикинда  11        5  0         6  15
11.Тиса   11        2  4         5  10
12.Хајдук 1912  11        3  1         7  10
13.Раднички (Зр)  11        3  0         8   9
14.Јединство (СП)  11        3  0         8   9
15.Динамо 1945  11        2  1         8   7
16.ОФК Стари Град  11        2  0         9   6

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 11.КОЛО
Бегеј - Борац   1 : 1
Нафтагас - Слобода   0 : 6
Младост - Омладинац    0 : 0
Војводина  - Јединство (В)  4 : 1
Пролетер - БАК   5 : 1
Полет – Ц.звезда (ВС)  2 : 2
Црвена звезда (РС) - Слога  6 : 0
Козара - Јединство (БК)  0 : 0
 
1.Слобода  11       8  2           1  26
2.Омладинац   11       8  2           1  26
3.Нафтагас  11       8  1           2  25
4.Јединство (БК)  11       6  2           3  20
5.Војводина 1928  11       6  1           4  19
6.Борац   11       5  4           2  19
7.Јединство (В)  11       5  2           4  17
8.Ц.звезда (РС)  11       5  1           5  16
9.Младост  11       4  3           4  15
10.Бегеј   11       2  5           4  11
11.Ц.звезда (ВС)  11       3  2           6  11
12.Пролетер  11       3  2           6  11
13.Козара  11       2  4           5  10
14.Полет   11       1  5           5  8
15.БАК   11       1  3           7  6
16.Слога   11       0  3           8  3

ПФЛ ПАНЧЕВО 11. КОЛО
Долово - Партизан (Г)   0 : 0
Будућност (А) - Долина  2 : 1
Раднички (К) - Ц.звезда  2 : 1
Стари Тамиш - Вултурул  0 : 3
Слога (БНС) - Стрела   2 : 2
Хајдучица - Партизан (У)  3 : 0
Потпорањ - Јединство С.  3 : 1
Југославија - Спартак 1911  3 : 2
 
1.Раднички (К) 11       8  0          3  24
2.Долина   11       6  3          2  21
3.Партизан (Г)  11       6  2          3  20
4.Будућност (А)  11       5  4          2  19
5.Потпорањ  11       5  4          2  19
6.Црвена звезда  11       6  1          4  19
7.Јединство Стевић  11       5  3          3  18
8.Хајдучица  11       4  3          4  15
9.Слога (БНС)  11       3  5          3  14
10.Вултурул  11       4  2          5  14
11.Партизан (У)  11       4  1         6  13
12.Југославија  11       3  3         5  12
13.Долово (-1)  11       3  3         5  11
14.Стари Тамиш  11       2  3        6  9
15.Спартак 1911  11       3  0        8  9 
16.Стрела  11       1  3        7  6

ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (Ш) 3:0 (0:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 400, 
судија: Драгутин Меничанин (Врдник) 7,5, 
стрелци: Вујић у 53. и 90, М. Илић у 81. минуту, 
жути картони: Вујић, Качаревић, Бељин, 
Николић (ОФК Вршац), Ђурић, Брборић, Гргић, 
Максимовић (Борац).

ОФК ВРШАЦ: Марковић -, Качаревић 7,5, 
Лазевски – (од 10. Бељин 7,5), Османагић 8 (од 
82. Сарајлин -), Вујић 8,5, Ф. Илић 7,5, Стојковић 
7, Јовковић 7,5 (од 82. Главинић -), М. Илић 8, 
Радисављевић 7,5 (од 73. Благојевић 7), Николић 
7,5. 

БОРАЦ: Милиновић 7, Топић 6 (од 89. Зечевић 
-), Вучетић 6 (од 46. Максимовић 6), Ђурић 6, 
Смиљанић 6,5, Стојановић 6,5, Матић 6 (од 76. 
Миловац -), Мирковић 6,5, Божић 6,5, Брборић 6 
(од 62. Гргић 6), Пантић 6 (од 46. Тадић 6,5). 

Играч утакмице: Алекса Вујић

Победничка серија Вршчана нема краја. У одличној 
утакмици на стадиону под Кулом, изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића савладали су силно мотивисане 
госте из Шајкаша изванредном игром током свих 90. 
минута а посебно у другом полувремену када су успели да 
реализују три прилике од многих које су створили. 

У првом делу меча водила се велика битка за предност 
у поседу и гол прилику било је тешко створити. Ипак до 
шанси су долазили искључиво играчи ОФК Вршца, гости 
ниједном нису запретили Марковићу. У 21. минуту домаћи 
су могли до предности преко Јовковића, спринтао је 
десетак метара, са лоптом био бржи од свог чувара, али је 

искоса шутирао поред гола. Четири минута касније Вујић и 
Јовковић су разменили пасове а ударац Вујића завршио је 
преко гола. У 38. минуту стопостотна шанса за ОФК Вршац, 
Вујић је одлично продро у казнени простор Борца и када 
се очекивао погодак, хтео је да буде несебичан и упосли 
Радисављевића, али је пас био погрешан. У 43. минуту 
Вршчани су у два потеза одиграли контру и Јовковић је 
сам избио пред Милиновића, његов шут голман Борца 
зауставио ефектном парадом. У наставку коначно голови. 
Велика радост за Вршчане у 53. минуту после изврсне 
соло акције Вујића и праве бомбе коју је упутио по земљи 
а лопта завршила у ближем голмановом углу. Тријумф су 
домаћи потврдили у 81. минуту када је Јовковић преварио 
читаву одбрану Борца, његов шут одбранио је Милиновић, 
егзекуција је припала Милану Илићу који се ушетао у 
мрежу. Шлаг на торту ставио је најбољи играч утакмице 
Вујић, био је незадржив у продору и ефектно поставио 
коначних 3:0. Тренера Вршчана Ненада Мијаиловића може 
да радује повратак на терен Војкана Сарајлина, али и да 
брине повреда капитена Лазевског који је већ у десетом 
минуту морао да напусти игру.

Б. Ј.

ШЕСТА УЗАСТОПНА ПОБЕДА ВРШЧАНА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ВУЈИЋЕВЕ МАЈСТОРИЈЕ
ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”11. КОЛО

Петар Пуача - Подриње  3 : 4
Железничар - Инђија  2 : 1
Пролетер  - Раднички (Зр)  0 : 4
Раднички (СМ) - Омладинац  1 : 0
Петрика - ОФК Вршац  0 : 0
Динамо 1945 - ОДР   3 : 3
 
1.ОФК Вршац  11       7  3          1  24
2.Петрика  11       7  3          1  24
3.ОДР  11       7  3          1  24
4.Раднички (Зр)  11       7  2          2  23
5.Инђија   11       7  0          4  21
6.Железничар  11       6  2          3  20
7.Раднички (СМ)  11       6  0          5  18
8.Подриње  11       4  0          7  12
9.Омладинац  11       3  2          6  11
10.Пролетер 2006  11       2  2          7   8
11.Петар Пуача  11       1  0         10   3
12.Динамо 1945  11       0  1         10   1

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - “ЈУГ”10. КОЛО

Дерби 2015 - Омладинац 16 : 0
Раднички (Ш) - Железничар 0 : 3
ОДР - ГФК Словен  0 : 2
Спорто 023 - Јединство (СП) 3 : 0
Раднички (Зр) - ОФК Вршац 0 : 0
Пролетер 2006 - Петрика одложено
Раднички (СМ) - Инђија одложено

1.ОФК Вршац  10      9  1          0  28
2.Дерби 2015 10      8  0          2  24
3.Железничар  10      8  0          2  24
4.Раднички (Зр)  10      7  1          2  22
5.Јединство (СП)  10      5  0          5  15
6.Спорто 023 (-2)  10      5  1          4  14
7.Петрика  9        4  2          3  14
8.Инђија   9        4  1          4  13
9.ГФК Словен  9        4  0          5  12
10.Раднички (СМ)  9        4  0          5  12
11.Пролетер 2006  9        2  1          6   7
12.Раднички (Ш)  10      2  0          8   6
13.ОДР   10      1  1          8   4
14.Омладинац  9        0  0          9   0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 11. КОЛО

Петар Пуача - Раднички (Ш)  8 : 1
Железничар - Инђија  3 : 2
Раднички (НП) - Раднички (Зр)  3 : 6
Раднички (СМ) - Омладинац  0 : 0
Петрика - ОФК Вршац  1 : 2
Динамо 1945 - ГФК Словен  3 : 0
 
1.ОФК Вршац  11      8  2          1  26
2.ГФК Словен  11      7  1          3  22
3.Петар Пуача  11      6  3          2  21
4.Динамо 1945  11      6  3          2  21
5.Железничар  11      5  4          2  19
6.Инђија   11      5   2          4  17
7.Петрика  11      5  0          6  15
8.Раднички (Зр)  11      4  2          5  14
9.Омладинац  11       3  5          3  14
10.Раднички (СМ)  11       3  3          5  12
11.Раднички (Ш)  11       1  1          9   4
12.Раднички (НП)  11       0  0         11   0

Представници наше земље на Светском првенству у 
рвању Грчко-Римским стилом за ветеране одржаном у 
грчкој граду Лутраки од 21.10 до 24.10. Марић, Јовишић 
и Антал са селектором Затезалом вратили су се са 
такмичења.

Марић је освојио златну медаљу, Јовишић бронзу 
а Антал је у својој категорији у веома жестокој 
конкуренцији од 16 такмичара, освојио 8 место, овог 
пута није освојио медаљу, али је овим резултатом ушао 
међу топ 10 елитног такмичења УФЦ федерације.

Селектор Сава Затезало као и Милорад Докманац 
веома су задовољни овим резултатом наших такмичара.

УСПЕХ СРПСКИХ ВЕТЕРАНА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ГРЧКОЈ

ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА СРБИЈУ И ДОБАР 
ПЛАСМАН ВРШЧАНИНА АНТАЛА

Р В А Њ Е
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