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ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ЈАВНО-КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

“БЕБИ ПАРКИНГ КАРТЕ” НА ПОКЛОН

Служба „Паркинг сервис“ ЈКП „Други октобар“
и ове године наставља, сада већ традиционалну,
акцију „Беби паркинг карта“. За свако новорођено
дете на територији Града Вршца ЈКП „Други
октобар“ и Служба „Паркинг сервис“ поклања 50
Беби паркинг карата. Беби паркинг карте могу
се користити на свим паркиралиштима у Граду
Вршцу.
- Циљ акције јесте да олакша родитељима
паркирање приликом посете педијатру и у
обављању других обавеза које их очекују у првих
годину дана родитељства. Образац захтева
за издавање Беби паркинг карте доступан је
родитељима већ у породилишту, а на основу кога

ће родитељи преузети поменуте карте у ЈКП „Други
октобар“, у канцеларији број 13. Услов за добијање
ових карата јесте да родитељ има пребивалиште
на територији Града Вршца, објашњава Владан
Винчић, руководилац сектора Комуналних услуга.
Беби паркинг карте израђене су посебно за ту
намену, са тематиком у духу акције. Карте се могу
користити годину дана од дана преузимања.
- Кроз ову акцију желимо да скренемо пажњу
и на важност коришћења дечијих ауто седишта
и појаса приликом учестовања у саобраћају.
Нажалост статистички подаци указују да се ауто
седишта и појасеви користе у недовољној мери,
истиче Винчић.

УСКОРО СТУПА НА СНАГУ НОВИ ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

ОДВОЈЕНИ РАЧУНИ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ГАС
Ускоро ступа на снагу нови закон о електронском
фактурисању, па ће тако у циљу припреме за
предстојеће промене, корисници услуга ЈКП “Други
октобар” од овог месеца добијати одвојене рачуне
за комуналне услуге и рачуне за гас.
- ЈКП “Други октобар” увео је нови софтвер у циљу
припреме за предстојеће промене у електронском
фактурисању и тиме смо међу првима у јавном
сектору, који су се тим променама већ прилагодили.
Нова платформа основ је за даљу модернизацију и
надоградњу е-рачуна. Рачуни ће бити исти, али ће
стизати одвојено за комуналне услуге и за гас, а до
краја године очекујемо да посебно буде издвојен
и рачун за услуге гробља, истичу у ЈКП “Други
октобар”.
ИЗ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОДСЕЋАЈУ НА ЗАШТИТУ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ЗАТВАРАЈУ СЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ВРШЦУ
Због
надолазећих
мразева,
екипе Водовода Јавно - комуналног
предузећа “Други октобар”, затвориће
јавне чесме по граду и у селима у току
данашњег и сутрашњег дана.
Градски комуналци подсећају
кориснике услуга да изврше заштиту
својих водоводних инсталација, пред
предстојећу зимску сезону, како не
би дошло до њиховог пуцања услед
веома ниских температура ваздуха,
које нас очекују у наредним зимским
месецима, кажу у Водоводу.
Пре свега, потребно је проверити
да ли су водомерне шахте прописно
затворене поклопцима и исушене.
Уколико се водомер налази у
подрумској просторији, сви отвори
као што су прозори, окна и врата,

морају бити затворени. За додатну
заштиту водомерне групе могу се
користити материјали за термо
изолацију. Неопходно је искључити и
све спољашње чесме. Ако се објекти
не користе и не греју, потребно је
затворити вентил испред водомера
и испустити воду из инсталација како
не би дошло до пуцања водомера и
водоводних цеви.
Уколико
корисници
примете
било каква цурења на водоводном
прикључку, могу позвати дежурну
службу Водовода на број телефона
440-800 (дежурни број, после 15
часова и викендом: 060/843-52-00)
која ће у најкраћем временском року
изаћи на терен и санирати квар.

ОБНОВА КОНТЕЈНЕРСКИХ МЕСТА У ГРАДУ

НОВИ КОНТЕЈНЕРИ КОД ТОПЛАНЕ У СТЕРИЈИНОЈ
Радници
Јавно
комуналног
предузећа “Други октобар” заменили
су старе и поставили нове и модерније
контејнере, али и избетонирали
контејнерско место код Топлане у
Стеријиној улици.
Сагледавајући
економичност
приликом пражњења контејнера, не
само ми као пружаоци услуга, него и
сами корисници, одлучили смо да у
наредном периоду обновимо неколико
контејнерских места и заменимо

постојеће за нове и мање. Конкретно,
у Стеријиној улици наилазили смо
на проблем паркираних аутомобила
и гужве коју стварају и контејнери и
аутомобили, али и непостојање бетонске
подлоге на самом контејнерском месту.
Овим решењем биће побољшан изглед,
али ће бити и далеко функционалније
и за кориснике и за раднике “Другог
октобра”, истакао је Велизар Вемић,
руководилац сектора Одржавања јавних
површина.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ЗАВРШЕТАК РАДОВА МОГУЋ
ДО КРАЈА МАЈА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ
Тројне уговоре о суфинасирању
програма енергетске ефикасности
грађани су потписали са изабараним
извођачима радова на изолацији и
замени столарије и Градом Вршцем.
Број укупних пријава је био 55 од
тих пријава 41 је испуњавала услове
конкурса, а власници 28 породичних
кућа и станова на крају су потписали
уговоре, што чини скоро 70% од оних
који су испуњавали услове.
- С обзиром на то да смо ушли већ у
касну јесен и да временски услови нису
идеални за извођење ових радова,
Град Вршац је са Министарством
рударства и енергетике потписао
анекс уговора и омогућио грађанима
да уколико не буду могли да замене
столарију и ураде изолацију у

предвиђеном року, могу да анексирају
своје уговоре и да најкасније до
краја маја месеца наредне године
заврше радове. Без обзира на
продужетак рока, Град Вршац ће
и наредне године учествовати
на конкурсу код Министарства
рударства и енергетике и издвојити
више средстава за ову намену, али
и за замену котлова и постављање
соларних панела. Истакао би да је ова
година била година пилот пројеката,
те смо увидели велико интересовање
грађана за све врсте мера које
доводе до унапређења енергетске
ефикасности домаћинстава, истиче
Слободан Јованов, члан Градског већа
за животну средину и пољопривреду.

УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ЗАЛИХЕ КРВИ СМАЊЕНЕ, НОВА АКЦИЈА 24. НОВЕМБРА
У организацији Црвеног крста Вршац
и Покрајинског завода за трансфузију
крви одржана је још једна редовна акција
добровољног давања крви. Због тренутне
епидемиолошке ситуације залихе су на
територији АП Војводине сведене на
минимум, истичу лекари.
- Потребне су нам све крвне групе са свим
РХ факторима, и позитивним и негативним,
и због тога организујемо, где год можемо, и
ванредне акције, поред редовних,истакла
је Милица Васовић из Завода за трансфузију
крви Војводине.
Због имунизације која се врши у нашој
земљи лекари саветују да је приликом
добијања одређених врста вакцина
потребно да прође један временски
период како би се могла дати крв и позивају
све здраве пунолетне особе, а посебно
младе, да се одазивају у што већем броју
добровољном давању крви.
Без обзира на корона инфекцију
и на вакцинацију не постоје неке огромне
препреке у смислу неког временског или
трајног одбијања. Уколико је потенцијални

добровољни давалац имао упалу плућа
мора да прође 3 месеца, уколико је имао
неки блажи облик корона инфекције

онда је неопходно да прође 28 дана од
опоравка. Ако су потенцијални даваоци
вакцинисани и ако су примили Фајзер или

Синофарм вакцину немамо временско
ограничење а уколико су примили Спутњик
и АстраЗенеку неопходно је да прође
14 дана од вакцинације до давања крви.
Посебно позивамо све млађе особе које
су напуниле 18 година, јер ипак та млађа
популација је и најздравија и наравно све
наше старе досадашње даваоце да и даље
долазе, додала је Милица Васовић.
У Црвеном крсту Вршац истичу да су
задовољни одзивом суграђана и позивају
их да се одазову у наредним акцијама .
Залихе крви су смањене и
позивамо све људе који се осећају здраво
и добро да се редовно одазивају на наше
акције. Имамо доста људи који се редовно
одазивају, али има и оних који по први пут
дају крв и затим настављају редовно да
буду добровољно даваоци крви, наглашава
Сузана Цветановић, секретар ЦК Вршац .
У овој акцији одазвало се 54 суграђана
од којих је 46 дало крв. Наредна акција
добровољног
давања
крви
биће
одрганизована 24. новембра такође у
просторијама ЦК Вршац .

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОМСКОГ ЈЕЗИКА

ЗНАЧАЈНИ КОРАЦИ У ИНТЕГРАЦИЈИ РОМА У ВРШЦУ
Светски дан Ромског језика обележева се од 5. новембра
од 2009. године када је на предлог УНЕСКО овај датум усвојен
као дан када се у Србији и земљама региона подсећа на
неговање, оживљавање и очување ромског језика важног
за идентитет овог народа који вековима живи на нашим
просторима, са својом богатом културом и традицијом која
је и даље недовољно истражена и записана, а засигурно
веома значајна.
Град Вршац је у протекле три године начинио значајне
кораке за интеграцију Рома. Процењује се да на територији
града Вршца живи око две хиљаде припадника ромске
националне мањине, а који свакако чине највећу
националну мањину у Републици Србији.
Доношењем првог локалног стратешког документа
- Локални акциони план за социјалну инклузију Рома и
Ромкиња, те формирањем мобилног тима за инклузију Рома
и Ромкиња као радног тела основано од стране Скупштине
Града Вршца, а сачињено од представника свих локалних
јавних институција који у у свакодневном раду доприносе
остваривању њихових права и укључивању у друштвену
заједницу, реализацијом два пројекта за запошљавање и
образовање, а од недавно и социјално становање које је у
фази имплементације, па до реализације два оперативна
плана чије се активности финансирају средствима града

Вршца и СКГО, а које се реализују на годишњем нивуо
све у циљу подизања капацитета Ромске популације као
равноправне чланове нашег друштва.

„Од пре годину дана је ромски језик са елементима
националне културе, уведен као изборни предмет у ОШ
„Ђура Јакшић“ у Павлишу где више од педесеторо деце

има прилику да се упозна са својим матерњим језиком и
литературом која је урађена по стандардизацији ромског
језика, за разлику од језика који се говори код куће,
имајући у виду да постоји више ромских дијалеката. Радни
листови и српско-ромски речник за рад и учење ђака
обезбеђен је из оперативног плана за инклузију Рома и
Ромкиња који су поклоњени школској библиотеци, а такође
су школским библиотекама у ОШ „Жарко Зрењанин“
Избиште и ОШ „Паја Јовановић“ уручени српско-ромски
речници за рад ромских педагошких асистената који раде
са ученицима Ромима протекле три године. Идеја је да
се изборни предмет са елементима националне културе
уведе као изборни предмет у свим основним школама, о
чему би требало се изјасне родитељи деце, а како би деца
од малих ногу могла да негују и сачувају свој матерњи
језик као национално благо које поседује и чини ромску
националну мањину. Ромски ученици су такође добили
додатну подршку за рад и учење обезбеђивањем 90 таблет
рачунара и преко 400 комплета школског прибора“, рекла
је Алиса Шајн, координатор за ромска питања Градске
управе Града Вршца
Обележавање овог датума је од једнаког значаја као
и сваки други дан када треба неговати и чувати језик и
културно наслеђе Ромске националне мањине.

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

ДАН ШКОЛЕ И 126 ГОДИНА ОД ИЗГРАДЊЕ
ОБЕЛЕЖЕНИ У НОВОМ АМБИЈЕНТУ

Основна школа „Вук Караџић“
обележила је Дан школе у реновираној
Свечаној сали за чије је реновирање
Град Вршац издвојио 800.000 динара.
Радови у сали обухватили су санацију
и осликавање стропа, хобловање
и лакирање паркета, кречење

зидова, реновирање каљевих пећи,
реновирање практикабла, као и нову
расвету и тракасте завесе.
- Ове године обележавамо 126
година од изградње школе и велико
ми је задовољство што овај дан
прослављамо у потпуно реновираној

Захвалност Граду Вршцу на уређењу информатичког кабинета
и свечане сале: Ана Аврамовић, директорка ОШ „Вук Караџић“

Реновирана свечана сала школе „Вук Караџић“

свечаној сали, која је једна од
најлепших у граду. Захваљујући
локалној самоуправи у школи је
уређен и простор за информатички
кабинет, као и део за коришћење
паметне табле“, рекла је директорка
школе, Ана Аврамовић.
Члан Градског већа за образовање
Мирослав Лепир подсетио је и на
радове на санацији фасаде.

- У првој фази урађена је
заштита фасаде од обрушавања, на
деловима где је било најпотребније,
а Град Вршац је обезбедио и
средства за пројектовање фасаде и
хидроизолације, истакао је Лепир
изразивши задовољство што су ђаци
и њихови наставници прославили
Дан школе лепом приредбом у новом
амбијенту.

У ПАВЛИШУ ОДРЖАН МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

ЗБОГ ГЕНЕРАЦИЈА КОЈЕ ДОЛАЗЕ

“ Шта ?
смрти нема !
И дубље уже
зрака у груди
да талас му буде
јачи и већи
тад рече:
Почуј,
слободу
сам делим
сам бришем сузе
и људе учим
кроз борбу,
срећи “
Ово су стихови уклесани на спомен
плочу која се налази на кући у селу
Павлиш, на домак Вршца, у којој је, у
зору 4. новембра 1942. године, на путу
од Избишта за Бихаћ, на Прво заседање
АВНОЈ-а, као делегат Војводине,
опкољен од 700. фашистичких војника
злогласне дивизије Принц Еуген и
припадника јединице специјалне
Шпилерове полиције, за борбу против
комуниста, у епском окршају, погинуо
Жарко Зрењанин Уча. Био је члан ЦК
КПЈ и Секретар Покрајинског комитета
Комунистичке партије Југославије,
за Војводину, организатор оружане
борбе против нациста. Заједно са
њим, погинуо и његов друг Страхиња

Стефановић. Секретар Окружног
Комитета КПЈ за Јужни Банат.
Тим поводом дана 4.11.2021.године,
испред куће страдања, СУБНОР Града
Вршца, Основна Школа „Ђура Јакшић“

саборцу Страхињи. Наставница Нада
Тодоровић, ускладила је са посебном
пажњом ђачки, родољубиви рецитал.
Првак Народног позоришта Стерија
и члан градског одбора СУБНОР у

и Месна заједница Павлиш, уз подршку
Града Вршца, приредили су Мали Час
историје. Дуња Маринковић, Јована
Милић, Лана Јовановић, Анастасија
Радишић, Нина Божић, Александар
Векецки и Круези Мусаја, ученици
Основне школе „Ђура Јакшић“ из
Павлиша, говорили су стихове Змаја
Јове Јовановића, Ђуре Јакшића и Васка
Попе, посветивши их неустрашивом
учитељу Жарку и његовом младсм

Вршцу, Иван Ђорђевић, надахнуто је
интерпретирао стихове Васка Попе,
Непркинута настава.
У име Града Вршца, са пијететом,
обратио се Мирослав Лепир, члан
Градског већа Вршца, задужен за
просвету, рекавши да чувањем
успомене на борце за слободу
показујемо да је сећање важно за наше
трајање, нашу и будућност младих
нараштаја.

Драгољуб Ђорђевић, председник
СУБНОР Града Вршца, говрио је
о догађајима који су претходили
ноћи епског окршаја са нацистима
и храбрости Жарка Зрењанина Уче,
да позове народе Војводине у борбу
против фашизма, почетком јуна 1941.
године, и његовом уверењу да ће
победа над фашистичком армадом
бити извојевана. У условима прогона и
сталне потере, уцењен на пет стотина
хиљада рајх марака, од нациста
прозван „Црвени генерал“, са претњом
да сваког часа буде ухапшен или убијен,
креће се у потпуној конспирацији
илегалца широм територије Војводине
и на корак од прогонитеља храбри
људе и уверава да се за слободу ваља
борити и да победа мора доћи; “ Борба
ће бити дуга,тешка и крвава. Многи
од нас ће погинути, али се морамо
борити за слободу, због генерација ,
које долазе”,..
Мали час из историје окончан је
полагањемк венаца на кућу страдања.
Ђаци, професори, чланови СУБНОР
и представници Месне заједнице,
засадили су нова стабчла испред
школске зграде, каоприлог подизању
паркова Мира и слободе на подручју
Града вршца, трајне акције СУБНОР
Града Вршца.
Драгољуб Ђорђевић
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РУКОМЕТНОГ КЛУБА „МЛАДОСТ“

И ТАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО...

Ове године , 18. новембра 2021.
навршава 50 година од оснивања
Рукометног клуба “Младост” из Вршца.
Ово је прилика да се присетимо оних,
који су својим залагањем, ентузијазмом
и љубављу основали овај клуб и очували
га до данашњих дана.
Рукометна игра у овом облику и
по актуелним правилима, на светској
спортској сцени утемељена је почетком
шездесетих година прошлог века.
Пре тога био је познат под именом
велики рукомет, играло је 10 играча и
голман,на фудбалском терену. У Вршцу је
своју популарност стекао код основаца
и средњошколске омладине, кроз
државни програм обавезног физичког
васпитања у школама. Претече у развоју
рукометне игре и заслуге за утемељење
овог спорта у Вршцу су професори
и наставници физичког васпитања,
Јулијана Јуца Ћосић у Основној школи
„Вук Караџић“ и средњој Екомској
школи, Душко Пражић у школи „Жарко
Зрењанин“ (данас Јован Стерија
Поповић) и Атанас Настовски Танас у
школи „Вук Караџић“, Миодраг Торбаров
Миге у Гимназији и Божидар Торбаров
Божа у Пољопривредној школи...
Прво основани рукометни клуб у
Вршцу, носио је име Вршац – Јединство
и основан је 1961. године и трајао је 18
месеци. Наступали су у Војвођанској
лиги, па како је рукомет био у повоју,
стога са малим бројем тимова. За овај
тим наступали су Дејан Гвозденов Мума
Жукевић, Милан Гргин, Ђула Иштван
Ђуси, Душко Ананијев, Октавијан
Физешан Окти, Димитрије Гвозденов
Зака, Стева Ранисављев Диди, Иван
Раушки Рале...
Тренирало се на игралишту Основне
школе„Жива Јовановић“, док су утакмице
игране на спортском игралишту у старој
вршачкој гимназији.
Гимназијски
рукометни
тим
састављен од ђака генерације 1950.
године који је наступао на такмичењу
гимназија Србије. Гимназијади, чинили
су: Драгољуб Милићевић Браца, Жарко
Огризовић Жаре, Вуков Часлав Циле,
Драгољуб Ђорђевић Ђока. Милан
Живковић Жиле, Синиша Попов
Сики. Милан Ивковић Мића, Драгиша
Кресојевић Гиле.
Управо тај тим, био је окосница
рукометног клуба Младост, који је
основан на иницијативу и залагање
Мирослава Женара Брке и Николе
Маринковића
Ниџе,
негдашњих
ученика вршачке гимназије, рукометних
заљубљеника и у том тренутку играча
рукометног клуба из Иланџе.
Они су успели да прибаве десет
потписа, који су тада били неопходни
за оснивање спортске организације.
Уверили су професора Златибора
Мицића Мицка, да се прихвати улоге
првог председника клуба. За осниваче
клуба званично слове: Мирослав
Женар Брка, Никола Маринковић Ниџа,
Миодраг Цветковић Цвеле, Богдан
Милошев Браћа, Жикица Симић Жика,
Драгољуб Милићевић Браца, Часлав
Вуков Циле, Жарко Огризовић Жаре,
Драгољуб Ђорђевић Ђока, Златибор
Мицић Мицко. Клупски лекар, од
почетка па готово до данашњих дана Др
Јан Частвен.
Оснивачка Скупштина одржана је
у сали СУБНОР у Вршцу, у улици Вука
Караџића број 3, 18. новембра 1971.
године.
Одмах су се уључили у припреме
за такмичење Иван Раушки Рале,
увелико рукометни играч у различитим
клубовима широм Србије. Богдан
Милошев,
својевремени
играч
прволигаша Вулкана из Зрењанина. Они

Стоје: Милан Ивковић, Часлав Вуков, Синиша Попов, Милан Живковић, Драгољуб Ђорђевић, Драгољуб
Милићевић, Жарко Огризовић, Драгиша Кресојевић.
Чуче: Мирко Кукањац, Миле Цветићанин.

Миша Стошић, Димитрије Гвозденов Зака, Ремус Станојев, Богдан Милошев, Никица Каракаш, Миодраг Мирков,
Миодраг Цветковић.
Чуче: Иван Раушки, Александар Ацковић, Александар Кампфер.

Стоје: Драгољуб Ђорђевић, Миодраг Мирков, Иван Раушки, Драгољуб Милићевић, Никица Каракаш, Мирослав
Женар.
Чуче: Петар Рајачић, Милан Дамњановић Геџа, Клинц Болтежар, Жикица Симић, Ремус Станојев.
су уједно били играчи и први тренерски
пар.
Од самог почетка је Миодраг
Цветковић Цвеле, вечити дечко
вршачког рукомета, наступао са
Женаром и Маринковићем за клуб из
Иланџе. Димитрије Гвозденов Зака,

стари играч и повратник из Босне. Одмах
је ту и Никица Каракаш Миша, играч и
секретар клуба целих 50 година. Петар
Рајачић, Миодраг Мирков Мифа, Мирослав
Славуј, Милан Дамјановић Геџа рођени
таленат за место пивотмена. Александар
Саша Ацковић, Клинц Болтежар Жаре, Ремус

Станојев, Миша Стошић, Саша Кампфер.
Тренирало се у Порти, култном месту
вршачког спорта, на црној шљаци из
парних локомотива. Ранг такмичења,
међуопштинска лига Јужни Банат.
И тако је кренуло...
Драгољуб Ђорђевић
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ЗАВРШЕНА 28. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

ТРИЈУМФ „УПОТРЕБЕ ЧОВЕКА“

У

недељу је завршен
28. Међународни
фестивал класике у
Вршцу. Позоришна публика
је ове јесени имала прилику
да погледа пет представа у
такмичарској селекцији, као
и низ пратећих садржаја.

Ж

ири у саставу
Миодраг
Динуловић,
редитељ, Зоран Карајић,
глумац и Милош Латиновић,
књижевник (председник
жирија), најбољом
представом прогласио је
„Употребу човека“ Бориса
Лијешевића у продукцији
Нови тврђава театра, Будва
град театра, Ист-вест центра
Сарајево и Ујвидеки синхаз
Нови Сад. Лијешевићу
је припала и награда за
најбољу режију, док је Душан
Вукашиновић за улоге
у овој представи понео
награду „Томислав Пејчић“
за најбољег младог глумца.
Награде за најбоље глумачко
остварење, односно за
најбољу мушку и женску
улогу добили су глумци
представе „Кус петлић“
Народног позоришта
Суботица – Игор Грекса,
за улогу Ђакона Авакума
и Миња Пековић за улогу
Миље Бушатлије. Специјална
награда за колективну
игру додељена је ансамблу
представе „Фалстаф – Веселе
жене виндзорске“ у режији
Даријана Михајловића и
у продукцији Народног
позоришта „Стерија“ из
Вршца. Специјална награда
за инвентивни редитељски
поступак припала је
Андреју Боки за представу
„Ожалошћена породица“
у извођењу Народног
позоришта Суботица – драма
на мађарском језику. Све
одлуке жирија донете су
једногласно.
Фото:
А. Аврамеску и А. Путник

„Употреба човека“ одушевила жири и Вршчане: Додела признања на затварању Вршачке позоришне јесени

Сцене из представе „Употреба човека“
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Сцена из представе: „Ожалошћена породица“

Сцена из представе: „Ожалошћена породица“
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Сцена из представе: „Покондирена тиква“

Сцена из представе: „Покондирена тиква“

К

ако је жири
саопштио, селекција
28. Међународног
фестивала класике „Вршачка
позоришна јесен“ омогућила
је жирију посебност
уметничког изазова и
конструктивност дијалога
приликом сагледавања
театарских достигнућа који
су обликовали физиономију
важне позоришне
манифестације.
„Избор селектора такође
је потврдио валидност
поступака и иновативност
интерпретације приликом
промишљања поставке и
извођења дела класичне
литературе у српским
театрима, а такав приступ
темељ је на који се ослања
концепција важног и добро
конципираног фестивала
какав јесте фестивал
„Вршачка позоришна
јесен“. Садејство наведених
уметничких чинилаца и
културолошких елемената
условило је појединачну
инспирисаност приликом
интерпретације, те
продукцијску референтност
приликом партиципирања
у селекцији и током наступа
на сцени о којој брине
јединствени Јован Стерија
Поповић“, речено је у
саопштењу жирија.
Сцена из представе: „Чучук Стана”

Сцена из представе: „Бастијен и Бастијена“

Сцена из представе: „Сантјаго од мора“
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ПРЕДСТАВЉЕН РЕВОЛУЦИОНАРНИ ПРОЈЕКАТ

КАКО ЈЕ ЗАВРШЕНА
ДЕСЕТА БЕТОВЕНОВА
СИМФОНИЈА

Фестивал посвећен Лудвигу ван Бетовену
у немачком граду Бону представио је јавности
јединствени пројекат – чувену незавршену
Бетовенову 10. симфонију, коју је допунила и
заокружила вештачка интелигенција. Бетовен је
иза себе оставио неколико неповезаних делова
те композиције. Међутим, тим међународних
музичара и стручњака за вештачку интелигенцију
успео је да комплетира ово дело.
Пројекат је започет почетком 2019. године, а
на његовом челу био је Матијас Родер, директор
Института „Карајан” из Салцбурга, који је
специјализован за нове технологије у музици,
укључујући и вештачку интелигенцију, пренео је
„Јуроњуз”.
Родер је саставио тим који је спојио неповезане
делове Бетовеновог рукописа и измаштао делове
који недостају, тако да буду, колико је то могуће,
верни стилу великог композитора. „Узели смо
нацрте и превели их у музички језик МИДИ, који смо
затим убацили у систем вештачке интелигенције”,
каже професор Валтер Верцова, стручњак за
вештачку интелигенцију Рутгерс универзитета, који

је био део Родеровог тима.
Пошто је нацрт 10. симфоније имао премало
завршених деоница, систем је анализирао и раније
Бетовенове радове, на основу којих је „научио”
како је Бетовен стварао.
Тиму је било потребно две године да заврши
пројекат, са намером да буде представљен у
октобру 2020, на 250. годишњицу од Бетовеновог
рођења. Међутим, пандемија вируса корона им је
пореметила планове, па је коначна композиција
представљена сада.
Комбинујући рад вештачке интелигенције и
музичара, један одломак 10. симфоније изведен
је на клавиру у новембру 2019. за музикологе,
новинаре и стручњаке за Бетовенова дела, који
су имали задатак да процене који су делови
оригинални а који реконструисани. Нико од
присутних није могао да примети разлику. Тест је
поновљен са гудачким квартетом, а резултат је био
исти.
Целу симфонију први пут уживо је одсвирала
Бонска филхармонија 9. октобра, на догађају за
који су улазнице распродате недељама унапред.

ОД КАДА
ПОСТОЈЕ
КАЛЕНДАРИ У
СРБА

Ипак, др Ахмед Елгамал, стручњак за вештачку
интелигенцију који је учествовао у реконструкцији
овог музичког дела, сматра да ће вероватно бити
негативних реакција јавности.
„Увек ће бити оних који ће рећи да
уметност треба да буде ван домашаја вештачке
интелигенције и да она нема шта да тражи у
покушају да реконструише људски креативни
процес. Ипак, кад је реч о уметности, ја не видим
вештачку интелигенцију као замену, него као алат
који отвара врата уметницима да се изразе на нове
начине”, рекао је Елгамал за „Конверзејшен”.
Интересантно је да ово није први пут да се
вештачка интелигенција користи за комплетирање
музичких дела великана, будући да је раније
сличан процес употребљен за завршавање
Шубертове последње симфоније. Такође, чувени
енглески музиколог Бери Купер успео је да састави
фрагменте Бетовенових нацрта 10. симфоније у
први став, али није могао да одмакне даље од тога,
због недостатка материјала.
Извор: Политика

ФЕНОМЕНИ ПРИРОДЕ

ЦВЕЋЕ НА ПЕШЧАНИМ ДИНАМА АТАКАМЕ

Пешчане дине Атакаме, пустиње у Чилеу,
удаљене хиљаду километара од Сантјага, поново
су украшене различитим бојама јер је на њима
последњих недеља никло цвеће. Предели на
којима се уместо песка види цвеће привлаче
домаће и стране посетиоце током пролећа на
јужној хемисфери, преноси Танјуг писање Ројтерса.
Иако многи сматрају да је цветна оаза право
чудо у пустињи, стручњаци подсећају да цвеће
ниче у зависности од количине падавина у зимској
сезони.
„Ово је природна лабораторија јер вам
омогућава да видите како промене у количини
падавина утичу на разноврсност биљака”, рекла је
биолог Андреа Лоаиза током обиласка области.
Отпорно семе и луковице могу преживети
изузетно суво време у Атаками све док не
процветају током пролећа.
Ђина Аранчио, ботаничарка са локалног
Универзитета де Ла Серена изјавила је да семе и
луковице могу да преживе више година и када
нема кише.
Цвеће у Атаками појављује се током пролећа

у овом делу планете
последњих
година.
Експерти
упозоравају
да је овај природни
феномен највероватније
настао због климатских
промена и глобалног
отопљавања.
Иначе, ова пустиња
важи
за
најсувље
место на свету. Такође,
многи
је
сматрају
једним од најсуровијих
предела на планети, а
тим научника који је
2003. године спровео
обимна
истраживања
на широком подручју
пустиње није уопште
могао да пронађе трагове постојања живог света.
Процењује се да је киша „пробудила” више од
900 врста биљака у овом крају у последњих седам
година. Иако је ово подручје званично заштићено и
посетиоцима је дозвољено да иду само у одређене

НАПОРИ ЗА СМАЊЕЊЕ УГЉЕНИЧНОГ ОТИСКА

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

делове, све чешће се у њему могу приметити
оштећења која су настала од возила. Поред тога
присутна је и опасност од трговине биљкама.
Извор: Политика

Од дванаестог века *
Календарска
књижевност
у Срба је стара колико
и прва писана књига –
„Мирослављево
јеванђеље”
(око 1192), која је садржавала
и месецослов (календар о
томе који се празници и свеци
славе у одређене дане). До
почетка прошлог века, према
писању
етнолога
Милета
Недељковића, још су се
понегде могли наћи дрвени
календари на које је, претежно
неписмен, наш народ урезивао
„цртама” и „резама” дане и
недеље, важније празнике,
означавао збирне дане, веће
одељке и делове од године.
Делови године изражавају
народну поделу годишњег
циклуса на разложне целине.
Народ је то чинио тројако:
према постовима, делећи
годину на четири већа поста
(божићни, велики, апостолски
и госпојински) и четири
мрса између њих, према
годишњим добима, делећи
годину на летње и зимско
полугође или на ђурђевску и
митровску половину, и према
васкршњем циклусу узимајући
као
датумска
одређења
Божић (7. јануар) и Петровдан
(12. јули), рачунајући време
према Васкрсу, као покретном
празнику, а од Петровдана
делећи
време
на
осам
тројанки према непокретним
празницима.
Извор: Политика

ФИНЦИ ВИШЕ НЕЋЕ СЛУЖИТИ ХРАНУ ОД МЕСА
НА СЕМИНАРИМА И ПРИЈЕМИМА
Хелсинки више неће служити јела
од меса на семинарима, пријемима
и другим догађајима, како би се
смањио угљенични отисак финске
престонице.
Уместо тога, градска власт планира
да понуди вегетаријанску храну и
одрживу локалну рибу.
Лиса Кивела, директорка за
комуникације Хелсинкија, рекла је
за АП да промена ступа на снагу у
јануару и да искључује кафетерије у
школама и на радним местима које
води град.
Политика коју је усвојила Градска
скупштина,
такође,
дозвољава
одступања за одређене посете на
високом нивоу или сличне догађаје
које
организује
градоначелник

Хелсинкија Јухана Вартиаинен или
виши градски менаџери.
Та политика, такође, предвиђа
да ће кафа, чај, овсено млеко и
производи попут банана који буду
понуђени на догађајима морати да се
набављају од „фер” произвођача.
Поред
тога,
грицкалице
и
освежавајућа пића више неће
моћи да се сервирају у посудама за
једнократну употребу, преноси Танјуг.
Локална влада је у саопштењу
навела да је та мера део ширег напора
који има за циљ смањење утицаја
хране на климу и смањење количине
природних ресурса које град користи.
Извор: Политика

ВРШАЧКА КУЛА
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НЕПРОМЕЊЕНА ЦЕНА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У среду, 03.11.2021. године одржана је
дванаеста седница Скупштине општине
Пландиште. Због епидемиолошке ситуације,
седница је одржана у свечаној сали Културнообразовног центра „Вук Караџић“.
На дневном реду седнице, којој је
председавао Горан Доневски, председник
СО Пландиште, било је укупно четири тачке
укључујући и допуну дневног реда са једном
тачком која се односи на Измену и допуну
Статута ЈП “Полет“ Пландиште. Седници су
присуствовали и заменик председник општине,
Душан Ћурчић и Александра Одавић Мак,
начелница Општинске управе.
Одборници су прво разматрали а након
тога одлучивали о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности

за утврђивање пореза на имовину за 2022.
годину на територији општине Пландиште.
У оквиру ове тачке речено је да су разлози
за доношење ове Одлуке везани за примену
Закона о порезима на имовину, по коме су
јединице локалне самоуправе дужне да,
најкасније до 30.11. текуће године утврде цене
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за наредну
годину на територији општине Пландиште.
Очекивани приходи од пореза за наредну
годину износе 53 милиона динара. Цена пореза
на имовину за 2022. годину остаје непромењена,
на нивоу овогодишње.
Након тога, одборници су усвојили Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта
општине

Пландиште, по речима известиоца, како би
се створила могућност за даље, несметано
спровођење Закона о пољопривредном
зељишту. На 12. седници СО Пландиште,
одборници су дали сагласност на одлуку
о изменама и допунама Статута ЈП „Полет“
Пландиште које омогућавају предузећу
постављање електричне инсталације, између
осталог и декоративно осветљење места и
насеља као и делатност спортских објеката,
односно изградњу и одржавање аква паркова,
клизалишта и дечијих паркова. Председник
Скупштине је том приликом рекао да је седници
присуствовало 16 одборника, из владајуће
већине, и да су увојене све тачке једногласно.
Повод за сазивање Скупштине био је усвајање
Годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта због
предстојеће лицитације државног земљишта.
– Такође, донета је и сагласност на Одлуку
о изменама и допунама Статута ЈП “Полет“
Пландиште а као прву тачку дневног реда, имали
смо утврђивање цена непокретности ради
утврђивања пореза на имовину за 2022. годину.
Скупштина је протекла у реду, једногласно су
усвојене све тачке дневног реда. Настављамо
и даље ефикасан рад са циљем да омогућимо
извршним органима власти да што боље
управљају донетим одлукама у правцу вођења
Општине Пландиште. Одборници су ту да
извршним органима Општине створе предуслов
и омогуће да они свој посао несметано обављају,
рекао је председник СО Пландиште, Горан
Доневски.

УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА И ИЗВОЂАЧИМА
Потписивањем Уговора о суфинасирању енергетске санације
стамбених зграда, кућа и станова између крајњих корисника,
извођача радова и Општине Пландиште која, заједно са
Министарством рудаства и енергетике, субвенционише набавку
и уградњу прозора и спољних врата са пратећим грађевинским
радовима, Конкурс за унапређење енергетске ефикасности за
2021. годину, доведен је до самог краја.
За реализацију овог програма обезбеђено је 2.000.000,00
динара, 50 % ових средстава обезбедила је Општина Пландиште
из свог буџета и 50% Министарство рударства и енергетике. Ове
године, на Конкурс се пријавило укупно 16 заинтересованих
лица од којих је 15 испунило услове и потписало уговоре о
суфинасирању енергетске ефикасности, односно, суфинасирање
набавке и уградње спољне столарије. У име Општине Пландиште,
уговоре је уручио заменик председника општине, Душан Ћурчић

који је поздрављајући крајње кориснике и извођаче радова
рекао да је Општина Пландиште у сарадњи са Министарством

рударства и енергетике успешно реализовала овај конкурс и да
је потписивањем ових уговора помогла својим суграђанима у
решавању великог проблема, уштеде енергије и санације објеката.
– Ово је врло значајна инвестиција која у наредном периоду
треба да подстакне наше суграђане да се пријаве у већем броју и
искористе субвенције које обезбеђује Влада Републике Србије и
локална самоуправа. Кроз реализацију ових програма желимо да
укажемо на велике уштеде енергије које оваква санација доноси,
као и на значај унапређења енергетске ефикасности на објектима.
Реализација овог конкурса биће спроведена и наредних година и
зато грађани треба на време да припреме техничку документацију,
како би искористили све погодности које надлежно министарство
и локална самоуправа нуде, рекао је Душан Ћурчић, заменик
председника Општине Пландиште.

ПОСТАВЉА СЕ ОСВЕТЉЕЊЕ НА ЈАВНИМ УСТАНОВАМА У ХАЈДУЧИЦИ

СЕОСКА АМБУЛАНТА ПРИОРИТЕТ

Савет месне заједнице Хајдучица, у сарадњи
са локалном самоуправом Пландиште и Домом
здравља “1. октобар” интензивно спроводи
радове на реализацији пројекта осветљења
јавних установа у насељу Хајдучица.
“После завршених радова на уређењу јавних
површина око јавних установа, Дома здравља,

Поште, Месне канцеларије, као представници
Савета МЗ Хајдучица увидели смо потребу за
постављањем осветљења на зградама јавних
установа, како бисмо повећали осветљеност
објеката у зимском периоду, обзиром да раније
пада мрак. Инсталирање штедљивих лед
лампи свакако ће допринети да и сами објекти

изгледају лепше, а и приступ њима биће много
погоднији”.
“Приоритет смо у реализацији овог пројекта
ставили на амбуланту, имајући у виду велики
број молби мештана. Ово је само један у низу
пројеката које реализујемо у сарадњи са
локалном самоуправом и то је само почетак,

обзиром на велике планове које имамо у
наредном периоду”, рекао је председник савета
МЗ Хајдучица Аца Анђеловски.

ПРВИ ВЕК ПОСТОЈАЊА БАНАТСКОГ СОКОЛЦА

СВИ СТАНОВНИЦИ ПОМОГЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА
Мештани Банатског Соколца прославили су недавно први век
од колонизације и насељавања овог места. Потомци Солунаца,
који су пре стотину година населили напуштене пустаре угарских
велможа, организовали су посебан програм посвећен том
јубилеју.
- Могу слободно да кажем да су сви становници нашег места,
па и они који су у иностранству, а срцем и духом су у нашем малом
месту, учествовали и помогли у организацији обележавања 100
година од колонизације и насељавања Банатског Соколца - каже
председник Савета Месне заједнице Јован Илић, који је заједно са
замеником председника општине Пландиште Душаном Ћурчићем
и замеником председника Скупштине Владаном Младеновићем
положио венац на споменик Ослободиоцима из тог места.
Атмосфера је била више него одлична, било је и смеха, и
пошалица, па и понека суза радосница, потврђује Илић.
- Потрудили смо се да сви буду достојно угошћени и да понесу
лепе успомене које ће их враћати ка нашем месту. Може се рећи да
смо сви скупа поставили образац како се са скромним средствима
и несебичним залагањем, у сваком селу може обележити било
који од значајних датума – каже председник сеоског Савета.
У Дому културе отворена је изложба „Српски ратни

добровољци у Великом рату 1914 - 1918”. – У нашем скромно
организованом програму својим гласом и емоцијом истакле су се
девојке из Велике Греде, које су отпевале химну „Боже правде” и
патриотску песму „Сини јарко сунце са Косова” – каже Илић.
Банатски Соколац је настањен почетком двадесетих година

прошлог века тако што су се након Првог светског рата доселили
Личани из околине Грачаца, Крајишници из околине Босанког
Петровца и Босанске Крупе, као и неколико породица из
Херцеговине. Пустара на месту где се данас налази село носила је
назив Биосег, и била је у власништву грофице Каролине Карачоњи
из Будимпеште. Ту је био њен летњиковац у који је касније
смештена основна школа. Тек 1933. године, када је грофица
Карачоњи продала имање, село мења име у Банатски Соколац.
- Банатски Соколац се много променио последњих година.
Несебичним улагањем Општине Пландиште и разумевањем
председника Јована Репца, имамо далеко боље услове за
функционисање и живот на селу. Стално се улаже у неопходне
инфраструктурне пројекте. Међутим, свако село има проблем па и
ми, доста младих људи одлази у потрази за нечим бољим у велике
градове – прича наш саговорник. – Планови Месне заједнице по
питању инвестиција су нам пре свега изградња капеле, насипање
преосталих улица, додавење сијалица на уличну расвету, копање
канала по улицама, и наравно, оно најважније, одржавање нашег
села чистим и лепим као и до сад.
У овом селу данас живи нешто више од 200 душа, а мештани се
углавном баве пољопривредом.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ПЛАНДИШТА ОБЕЛЕЖИЛО МИТРОВДАН
Удружење ратних војних инвалида општине
Пландишта, поводом верског празника Свети
великомученик Димитрије – Митровдан
организовало је дружење и прославу славе
удружења.
Тим поводом гост славе био је и заменик
председника Општине Пландиште Душан
Ћурчић са својим сарадницима, замеником
председника Владаном Младеновићем и в.д.
директора ЈП„Полет“ Мирославом Петровићем.
“У складу са тренутном епидемиолошком

ситуацијом прославу славе нашег удружења
организовали смо у доста скромном руху, са
циљем да обележимо један велики верски
празник и обележимо нашу славу. Захвалио
бих се представницима локалне самоуправе
који су нам указали част својим присуством
и увеличали ову прославу”, истакли су
представници удружења.
“Част ми је и задовољство што присуствујемо
обележавању славе Митровдан и захвалио бих
се представницима Удружење ратних војних

инвалида општине Пландишта на позиву
и на овим лепим речима. Ми као локалана
самоуправа и сви грађани Општине Пландиште
требамо да им искажемо немерљиву
захвалност на свему оном што су учинили за
ову земљу, за одбрану части и достојанства. Из
тог разлога увек ћемо им бити на располагању
за сваку помоћ која им је неопходна”, изјавио
је заменик председника Општине Пландиште
Душан Ћурчић.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ИНТЕРВЈУ: ВИКТОР ЖИВКОВИЋ, УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“:

„ЦИЉ МИ ЈЕ ДА СЕ У ЖИВОТУ БАВИМ НЕЧИМ ЗАБАВНИМ“
Ђак генерације Школског центра
„Никола Тесла“ Виктор Живковић
рођен је 2002. године у Вршцу.
Пре средње школе, завршио
је ОШ „Јован Стерија Поповић“,
а сада је студент прве године
Електротехничког факултета у
Београду. Верује да су пред њим
године образовања које ће му
омогућити да одабере динамичан
посао и пропутује свет.

Шта је био разлог да при упису средње
школе изабереш Школски центар „Никола
Тесла“?
- Знао сам отприлике које области и
предмети ме занимају а који не. Циљ ми је био
да учим шта ме занима и прескочим шта ме не
занима, ШЦ „Никола Тесла“ ми је то омогућио,
тако да сам задовољан. Да могу опет да бирам
исто бих изабрао, научио сам шта мислим да је
требало а опет није било превише тешко тако
да сам имао времена и за остале ствари.
У
којим
областима
су
твоја
интересовања?
- Још увек не знам тачно чиме желим да се
бавим у даљем животу, али је то сигурно нешто
у области електротехнике и рачунарства.
Да ли си учествовао и у неким
ваннаставним активностима?
- Слабо.
Колико је друштвени ангажман важан за
младе људе?
- Друштвени ангажман је важан за све људе,
мада тај избор треба направити свако за себе.
Због ситуације са короном сам одсуствовао из
школе али ме то није спречило да се забављам
са другарима.

Шта значи бити најбољи у једној
генерацији?
- Не мислим да сам нешто бољи од осталих
само зато што сам прозван ђаком генерације,
то само значи да сам у областима по којима
се бирају ђаци генерације најбољи, школа
није све у животу. Има много људи бољих од
мене, у то сам се уверио од како сам кренуо
на факултет. Можда сам у средњој школи
био најбољи у генерацији али сам овде само
просечан.
Који факултет си уписао? Да ли је избор
био једноставан и чиме си се водио при
одабиру?
- Уписао сам Електротехнички факултет у
Београду, смер Електротехника и рачунарство.
Избор је био једноставан, то је најбољи
факултет у том домену у Србији.
Предавања су већ почела. Какви су ти
први утисци?
- Имам много мање слободног времена у
односу на прошлу годину и знатно више учим.
То сам и очекивао, не пада ми тешко зато што
учим ствари које ме занимају. Атмосфера је
такмичарска, сви око мене се труде па ми то
даје више мотивације.
Какви су твоји планови и амбиције за
будућност? Чиме желиш да се бавиш? Где
би волео да живиш?
- Немам још увек неке одређене планове јер
нисам одлучио чиме желим да се бавим. У току
ове прве године студија ћу мало боље упознати
све опције пред собом и онда ћу знати шта ћу
да радим. Трудићу се да се школујем што више
могу, и после факултета. Главни циљ у животу
ми је да радим нешто забавно, где ми сваки дан
неће бити исти. Волео бих да пропутујем свет
али бих се после вратио у Србију, волим Вршац.

Т.С.
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“ВУЛКАН“ И„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ СЕМА КОПЛАНДА

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
РОМАН КОЈИ МАЕСТРАЛНО ОСВЕТЉАВА 15. ВЕК

ЧАРЛИ СЕ ПРЕТВАРА
У КОКОШКУ

ПЕРИОД НАШЕ ИСТОРИЈЕ О
КОЈЕМ СЕ ДАНАС МАЛО ЗНА

Чарли Макгафин има једну
невероватну тајну… Он може
да се претвара у животиње.
У било коју врсту животиња,
као што су: бува, голуб, па
чак и носорог. Невоља је у
томе што се то дешава само
када је забринут, а Чарли
ових дана има гомилу ствари
о којима брине: његов брат
(који је у болници), родитељи
(који су паничари), и школски
грубијан (који се окомио на
Чарлија). Уз помоћ своја три
најбоља пријатеља, Чарли
мора да нађе начин да обузда
и контролише ту шашаву моћ
– и то брзо!
„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 „Чарли се претвара у
кокошку“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо
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књигу Џорџа Орвела „Животињска
фарма“, освојиле су је Наталија
Ђорђевић и Драгана Петровић.
Честитамо! Награде се могу преузети
у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.
При преузимању награде потребно
је са собом понети најновији број
„Вршачке куле“.

Четири деценије након што је Србија
пала под турску власт, у Смедеревском
санџаку одвијају се необични и интригантни
догађаји како међу српским живљем, тако и
међу малобројнијим Турцима.
Дамњановићи, стара властелинска
породица, морала је да освајачима
препусти град Борач и пресели се у свој
летњиковац. У непосредној близини ових
локалитета налази се Преображенски
скит, где братија умножава богослужбене
књиге. По изузетном таленту и преданости
издваја се млади монах Серафим. Једне
олујне вечери на вратима његове
келије неочекивано се појављује Седа,
слободоумна сестра борачког диздара, и
моли га да јој помогне да избегне удају на
коју је вољени брат приморава.
Иако свестан опасности у коју се упушта,
Серафим попушта пред њеним молбама и
са Седом кује смео план који подразумева
дрску подвалу и замену невесте. У ову
опасну игру они ће увући чергарску
дружину, али и Дамњановиће и потомке
Бранковића, који столују на угарској
територији у тврђави Купиник. Последице
ових наизглед романтичних играрија за
неке учеснике биће кобне.
Истовремено, група турских првака кује
заверу да на место првог човека нахије
доведе младог и амбициозног борачког
диздара и Сединог брата.
„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка
кула“ обезбедили су два примерка романа
„Туђи живот“, који ће припасти читаоцима

који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо роман
„Узвишеност“ освојиле су га Љубица Јокић
и Данијела Корбуц. 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“.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (141)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И УВОЂЕЊЕ У ДУХОВНОСТ

Данас ђаци прваци да би кренули у нови
живот одмах понесу школску торбу бар од
пет килограма као бреме које их чека. Тако
закораче у живот бесмислених тешкоћа јер
како објаснити став једног млађег филозофа
који тврди да већ данас многи људи могу
бити ослобођени тешких послова, односно
да технолошки развој омогућава оно што је
некад била бајковита утопија свако према
могућности свакоме према потребама.
На Пајином Триптихону насликана
су, као прецизна студија, три елемента
руралног идиличног људског рада. Остао је
невидљив постојећи рад мештара, банкара,
велепоседника, свих оних који су у суштини
управљали тим идиличним призором рада.
Данас они који раде све теже живе од свог
рада. Данас они који раде немају гаранције
за посао како је то некад било у друштвеним
системима које смо са толико страсти рушили
да би се ослободили илузија идеологије.
А најмистериознија од свих идеологија је
фама о духовности коју сви осећамо. Тешко
је именујемо па духовност остаје огромна
мрачна торба у коју трпамо искуства о себи
самима, због себе самих, било да су настала
недаћама, молитвом или искуством уметности.
Контемплатација сопствене духовности
је као поновно рођење, освајање права и
слободе, не од других, већ од сопствених

заблуда. Са колико страсти постајемо
вукови онима које препознајемо као вукове,
прождираче наших жеља око нас?
Сакупљање средстава и имовине
компензује страх од несигурности урањање
у себе, а та искуства самостварања, ваљда
су била метафора жеље за очувањем,
хуманизацијом, самоткривањем, којима је
сметао израбљивачки рад који нас је одвајао
од нас самих. И кад данас, по речима паметних
умова, можемо живети без принуде лошег
исцрљупљујућег рада, открива се мрачни
свет смисла трајања превазиђених послова

који нас уводе у послушност а изводе из
власништва оног што имамо.
Речи којима описујемо духовност тек су
сјајна етикета на крпама самосвести дубоког
увида у механизме прастарог бића као темеља
свих векова трајања људи, свих простора које
некаква режија користи често у демонске
сврхе као негацију заштитне духовности,
подршке и млаке мудрости које одбацујемо
јер неморамо да носимо претешку торбу као
дечица с почетка приче.
Духовност то је бајковита копрена која
повезује сва три дела Триптихона и онда

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

дужим посматрањем схватамо да је бајка
сушта истина а копрена истина коју дотичемо
са оно мало храбрости које се нисмо одрекли.
Ако држимо испред себе репродукцију
Пајиног и нашег Триптихона, седимо у својој
соби или дворишту и у њему, као огледалу
посматрамо себе, стварност има креативну
хемију задовољства самоспознаје која нема
везе са духовношћу пуног и празног стомака.
Ушли смо кратко у елитно друштво људи чије
духовне руке можда праве неку везу, ланац
повезивања без географских и временских
граница, моћније и много стварније од
ланаца паучине све лепљивије глобалне
информатичке мреже.
Уместо жудње за духовношћу данас
је у моди бег од ње, бесконачна забава,
бекство од искуства себе и кад престанемо
да се забављамо питамо се које кораке смо
заборавили да би поново закорачили и у свој
живот.
Вештина којом заборављамо оне којих
нема а има их у њиховим поклонима, исти је
мрак којим покривамо и сећање на себе, на
своје таленте, вештине, превратничке страсти,
које избегавамо па не читамо поезију да и
нама не би махнула, не слушамо музику да нам
не би шапутала, не гледамо Триптихон да не би
закорачили у њега.

Т. Сухецки
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ПРОМОЦИЈА ВАЖНЕ КЊИГЕ ЗА ИСТОРИЈУ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ СРЕДИШТА

ЛАЗАРЕВИЋИ ОТ
МАЛОГ И ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА

У Салону код Порте, у недељу 7.11.2021, одржана
је промоција књиге Лазаревићи от Малог и Великог
Средишта.
Након темељног историјског истраживања
васпитачица Гордана Димитријевић и професор
др Мирча Маран објавили су књигу под насловом
Лазаревићи от Малог и Великог Средишта чиме су
директно допринели очувању културног наслеђа
наше Општине. Поред информација о изградњи

двораца који се налазе у Великом Средишту у
књизи можете сазнати о животу родоначелника
и наследника племићке породице као и нових
власника. Књига је заснована на оригиналним
фотографијама, чињеницама и документованим
подацима. Промоција књиге одржана је у Салону
код Порте, а гости вечери били су Невен Даничић
историчар и Снежана Вечански архитекта.
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АРОМАТИЧНИ ПИЛЕЋИ
ВАЉУШЦИ
НАМИРНИЦЕ:
- 700 г Матијевић пилећих
прса
- 2 кашичице наренданог
ђумбира
- ½ кашичице соли
- 1 кашичица жутог шећера
- 2 кашичице соја соса
- 2 кашике кокосовог лека
- 1 кашичица карија
- 1 кашика уља
Сос од кикирикија:
- 2 кашике путера од
кикирикија
- 50 мл воде
- 2 кашике соја соса
- ½ кашичице млевених
љутих папричица
- ½ кашичице куркуме
- 1 кашика сока од лимете
- 1 кашика шећера

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа прса исећи
на мање комаде, као ваљушке. Нарендани ђумбир,
со, шећер, соја сос, кокосово млеко, кари и уље добро
промешати и прелити преко исечене пилетине.
Маринирати најмање пола сата. Пилетину набости на
дрвене штапиће и пећи на загрејаном уљу док не постане
златножута.

САЛАТА СА БЕЛИМ ПАСУЉЕМ
НАМИРНИЦЕ:
- 1 комад Матијевић
пилећих прса
-200 г белог пасуља (из
конзерве)
-2 мања краставца
-1 веза младог лука
-маслиновог уља
- со
-2 кашике лимуновог
сока

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа прса
очистити од жилица, скувати (мало посолити воду),
прохладити и исећи на ситне комаде. Пасуљ из конзерве
опрати и оцедити, а краставац ољуштити и исећи на
ситне коцке. Млади лук исецкати на ситно. Краставац
и лук посебно посолити и мало зачинити маслиновим
уљем и лимуновим соком. Ређати као на слици, прво
сецкану пилетину, па краставац, па пасуљ и одозго
посути сецканим младим луком.

ЧОКО СЛАДОЛЕД
ТОРТА СА ВОЋЕМ
НАМИРНИЦЕ:
- 4 кесице шлага
- 4 јаја
- 5 дл млека
- 2 ванилин шецера
- 200 г чоколаде у праху
- 8 кашика шећера
Декорација:
- сладолед од ваниле и
брескве
- јагоде
- шлаг
- чоколада у праху
- листићи бадема

ПРИПРЕМА: Умутити шлаг са млеком и додати
шећер. Беланца умутити у чврст снег. Жуманца умутити
са ванилин шећером, у то додати шлаг и на крају беланца.
Додати чоколаду у праху и све добро умутити. Сипати у
калуп за торту и ставити у замрзивач да се добро стегне.
Кад се стегла, преврнути на тацну, па декорисати шлагом
(умућеним са чоколадом у праху), куглама сладоледа и
исецканим јагодама, а са стране посути листићима бадема.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

15. октобар 2021. Зрењанин

19

MAGYAR TÜKÖR

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
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK ELEMÉREN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Búcsú Hódegyházán
S

zent Mihály ünnepén búcsúi szentmisére jöttünk össze
a hódegyházi templomban. A helybeli hívek és a vidéki, hódegyházi felmenőkkel rendelkező vendégek vettek
részt a misén, melyet ft. Pethő László atya mutatott be,
Dr. Sóti János SJ atyával és ft. Hajdu Sándor plébánossal. A
szentmise után közös agapéval ünnepeltünk a plébánián.
MÉSZÁROS ATTILA

»Pásztor Bálint, Pintér Atilla és Hajnal Jenő koszorúznak

»Pintér Atilla és Csallóközi Eszter főhajtása Kiss Ernő szobra előttű

Központi megemlékezés
a nemzeti gyásznapon

A

z eleméri Szent Ágoston
templomban szentmisével, melyet msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök mutatott be,
vette kezdetét a vajdasági magyarság központi megemlékezése nemzeti gyásznapunk alkalmából. Október 6-át 2001ben nemzeti gyásznappá nyilvánította Magyarország kormánya az aradi vértanúk kivégzésének az emlékére. Kiss Ernő aradi vértanú, akinek családi birtokai Eleméren voltak, a
helybel katolikus templomban
nyugszik, ahová 1872-ben hozták át földi maradványait Katalinfalváról. Kivégzést követően
tisztiszolgája hantolta ki és álnéven eltemette az aradi temetőben. Ezt követően Katalinfalván újratemették, ahol 16 évig
nyugodott.
A szentmisén Szöllősi Tibor temerini plébános mondott szentbeszédet. Az egybe-

gyűltekhez szólt Halász Béla
református püspök is.
Dr. Pintér Atilla Magyarország belgrádi nagykövete megemlékező beszédében kifejtette, hogy Október 6-án mártirjainkra emlékezünk, azokra akik
életüket adták Magyarország

»Kiss Ernő szobra az eleméri
tempolmkertben

függetlenségéért és szabdságáért. A megtorlás célja a megfélemlítés volt, azonban ennek
ellenkezőjét váltotta ki a magyarság körében.
Mgr. Hajnal Jenő a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke is szólt
az egybegyűltekhez.
- Nekünk ma azt kell eldöntenünk: a senki földjén, a
bizonytalanságban vagy pedig
szülőföldünkön érzelmileg és
szellemileg a magyar nemzethez
kapcsolódva akarunk-e élni, hiszen sem a családnak, sem pedig
a nemzetnek nincs alternatívája.
A beszédeket követően Kiss
Ernőnek a templomkertjében
felállított szobrának a koszorúzása következett.
Magyarország kormánya nevében Dr. Pintér Atilla Magyarország belgrádi nagykövete és
Csallóközi Eszter Magyarország
szabadkai főkonzul asszonya
helyezték el a kegyelet virágait.
A Magyar Nemzeti Tanács nevé-

ben mgr. Hajnal Jenő a nemzeti
tanács elnöke és Jersz Anikó az
MNT végrehajtó bizottságának
elnöke koszorúztak.
Továbbiakban az emlékezés
virágait Nagybecskerek és több
vajdasági település önkormány-

„

VAJDASÁGI MAGYAR AMATŐR SZÍNJÁTSZÓKA TALÁLKOZÓJA

Október 6-át 2001-ben
nemzeti gyásznappá
nyilvánította
Magyarország
kormánya az aradi
vértanúk kivégzésének
az emlékére
zatának a politikai pártok, lovag- és vitézirendek, valamint
a civil szervezetek képviselői is
elhelyezték.
Dr. Pintér Attila nagykövet,
mgr. Hajnal Jenő a MNT elnöke és Pásztor Bálint a VMSZ
alelnöke a megemlékezés végén megkoszorúzták Kiss Ernő
sírhelyét az eleméri templom
alagsorában lévő kriptában.

A MUZSLYAI RÉMUSZ HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESLÜET SZERVEZÉSBEN MEGTARTOTTÁK A HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYT

Pásztornapot rendeztek a múlt szombaton
A
z elmúlt szombaton már a
kora reggeli órákban kancsika csattogástól volt hangos
a muzslyai nagyutca, úgy mint
réges – régen, amikor a csordások, kanászok ébresztették a
lakosságot, jelezvén érkezésüket. Így volt ez ez alkalommal
is, de most a pásztornapra való
érkezésüket és annak kezdetét
jelezték. A már hagyományos
Pásztornapi rendezvényt e Bega-parti város helyi közöségében immár tizenhetedik alkalommal rendezik meg a helybeli RÉMUSZ Hagyományápoló
Egyesület szervezésében. Céljuk, hogy a pásztorok, kanászok
és juhászok mindennapi életéből kiragadjanak egy mozzanatot, hogy azok szokásait bemutassák és megpróbálják átadni
a jövö nemzedékének. Ez az az

»A gyöngyösi vendégek

időszak amikor a kihajtott állatokat visszahajtják a faluba, a
kanászok, juhászok, pásztorok
meg pihenőre térnek.
Október 26-a Dömötör azaz
Demeter napja, a romai katolikus egyház kedvelt és gyakran
ábrázolt szentjének ünnepe
is, akit a pásztorok védőszentjének is tekintenek. Dömötör
ünnepének a juhászok körében
igen nagy tisztelete van. Ilyenkor a juhászok vagy kint a mezőn, vagy bent a faluban jöttek
össze lakomára. Ezt a napot juhászújévnek is nevezték korábban, ekkor fejeződött be számukra az év. A lakoma megrendezése a fő júhász feladata volt,
aki sorra járta a juhászokat, de
erre az ünnepségre meghívta
a kanászokat, pásztorokat és a
pusztai csőszőket is egyaránt.

»Ez alkalommal a muzslyai vadászok is a bogrács alá gyújtottak
A muzslyai rendezvényt az
idén Molnár Viktor a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap igazgató helyettese nyitotta meg. A rendezvény legérdekeseb és legeredetibb mozzanata a Sötét házaspár Erzsébet
és János voltak, akik igyekeztek feleleveníteni a múlt értékét a jelennek, és leghitelesebb
módon igyekeztek bemutatni
a hagyományos pásztorkonyhát és ételt.
Néhány téglából elkészítették a tűzhelyet, majd a téglára
tették a fazekat és alágyújtottak. Jelezvén ezzel, hogy nem
volt mindig a pásztoroknak, juhászoknak alkalmuk egy bográcsot is magukkal vinni, amerre
a nyájaikat legeltették.
A kanászokat, júhászo-

kat, pásztorokat a falú lakosága Szent György napján április 24-én választották ki, ekkor kezdődöt az év, amely Szent
Demeter napjáig tartott.
A muzslyai rendezvényen
az elmúlt szobaton, jelen voltak a szentmihályi, a tordai
szakácsok. A Magyarországi
Gyöngyösről négyen érkeztek,
köztük Farkas János a Ruszin
Nemzeti Önkormányzat elnöke is.
-Rajtam kívül itt vannak
Szabó Gábor, Horvát Mária és
Kosztja István. Ma birka pörköltett készítünk, hagyományos módon, úgy ahogy nálunk a csordát vigyázó kanászok főzték valamikor-valja Farkas János.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

Az idén Szaján a
házigazda
O

któber 15-e ás 22-e között rendezik meg a Vajdasági
Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóját Szajánban. A
rendezvényt tavaly tavasszal kellett volna megszervezni, de a
járványügyi helyzetre való tekintettel, akkor elhalasztották.
Az idei szemlén három bánáti színtársulat vesz részt.
A nagybecskereki Madách Amatőr Színház, a nagykikindai Egység Művelődési Egyesülete József Attila Színjátszócsoportja és a tóbai Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület színjátszói:
A találkozó programja:
Október 15., péntek
18.30 óra - Kiállításmegnyitó a Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszó Találkozó 25 éves múltjáról
19.00 óra - A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók
XXV. Találkozójának ünnepélyes megnyitója
19.30 óra - Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Sturcz
József színjátszó csoport, Kupuszina Ábrahám Pál: Viktória
Október 16., szombat
14.30 óra - Palicsi Színjátszó Grund, Palics Kalmár Zsuzsa: Tiszta szívvel
16.30 óra - Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület, Soma amatőr színtársulat, Bácsfeketehegy Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci
19.30 óra - Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportja, Bezdán Claude Magnier: Oscar
Október 17., vasárnap
16.00 óra - Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja, Liliomfi színjátszó társulat, Szenttamás
Robert Thomas: Szeressük egymást gyilkosok
19.30 óra - József Attila Színjátszó Társulat, Egység
Művelődési Egyesület, Nagykikinda Czakó Gábor: Disznójáték (60’)
Október 18., hétfő
19.00 óra - MARA Amatőr Színház, Topolya Molnár
Ferenc: Az üvegcipő
Október 19., kedd
16.00 óra - Madách Amatőr Színház, Nagybecskerek
Miro Gavran: Az elnök szerelmei
20.00 óra - Szirmai Károly Művelődési Egyesület, Jáccunk Trupp, Temerin Rókus Zoltán: Tyúklétra
Október 20., szerda
17.30 óra - Együtt Veled Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület, Mázlisták, Magyarkanizsa Menyegző – készült a társulat improvizációi alapján
20.00 óra - Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportja, Tóba Kéri Ferenc: Ganédomb
Október 22., péntek
18.00 óra - Ünnepélyes díjkiosztó gálaműsor
19.00 óra - A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR
TÁRSULATÁNAK VENDÉGJÁTÉKA Fekete Péter (150’) –
Somogyi Gyula – Eisemann Mihály – Zágon István

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 12. новембар 2021.

1515

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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
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COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA ž.r. 2002632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA
Оснивач и издавач:
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, поштански фах 86, E-mail:
kulavrsacka@gmail.com
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов
Редакција: Тијана Станојев, Иван Јосимов Маркетинг и огласи А. Бенка
Штампа: Штампарија Борба Београд
Ovo izdanje je prijavljeno za odit
kod ABC Srbija

CIP - Каталогизација у публикацији
библиотеке Матице српске, Нови
Сад • Недељно
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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: 066/5030323.
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
Број
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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. 831-134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
пчеларство или сејање. Тел. 830753.
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
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

РАЗНО
Потребна жена за помоћ у
кућним пословима чишћења
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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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
На
продају
круњач
и
прекрупач Пољострој, дизел
мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел.

бакарни и емајлирани казан,
фуруне и корито за клање свиња.
Тел. 064/396-2064.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних
остатака. Тел. 060/080-6872 и
013/806-872.
Вршим
услуге
педикира
(сређивање пета, сечење ноктију)
Тел. 065/2821388
Продајем 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

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
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. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411496.
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

Ремингтон магнум калибар 7мм.
Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
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 редакомплетна опрема, тракторска
приколица три тоне и ауто
приколица и прскалица од 400л
и друга опрема у Јабланци. Тел.
013/885-019
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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 12. новембар 2021.

1717

БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
степенице, дужина 4 метра. Тел.
063/ 1871673.
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
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

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

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.
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. 060/8435097
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
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.

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 ЛРпразне. 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.
„Феникс“ пећ некоришћена,
ливена и шамотирана yа угаљ
и дрво, округла, пречник 26 цм,
висина 95 цм, тежина 58 кг, лепа и
трајна. Тел.064/1704999.
Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
Продајем
машину за веш,
храстову витрину, сто и столице,
кухињу од два метра и 70 цм,
телевизор са сточићем и патуљасте
зечеве. Тел. 060/0114958.
Продајем писаћи сто и
тренажер за ноге цена 4.000 по
комаду. Тел. 064/9174777

У среду, 3. новембра напустила нас је наша вољена
мајка и бака

МАРИА СТОЈАНОВИЋ
1943-2021.

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Син Слободан и ћерка Ивана са породицама.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 43,
БРОЈ 1195, 16. НОВЕМБАР 2018.

СУХЕЦКИ МИРИ ИДЕОЛОШКЕ
КРАЈНОСТИ

У септембру је у Народној
библиотеци у Белој Цркви
одржана
изложба
слика
вршачког уметника Томислава
Сухецког. Савремени српски
сликари могу се поделити на оне
који се понашају као да модерна
уметност не постоји и на друге,
који можда превише уважавају
савремена искуства.
Вршачки професор настоји
да помири идеолошке крајности,
а да из сваке школе преузме
најбоље. У његовом опусу
има позивања на Рембранта,
барокне мајсторе, реалисте
и натуралисте деветнаестог
века,
постимпресионисте
и експресионисте, у распону од пионира модерне до
неоекспресиониста осамдесетих. На први поглед страсна, бујна и
ликовно разбарушена његова дела у другом, позадинском плану,
не истичу осећања и карактер сликара већ његов однос према
историји уметности, рекао је Дејан Ђорић, ликовни критичар.
Мр. Томислав Сухецки рођен је 1950. године у Влајковцу.
Ликовну академију завршиио је 1979. године у Новом Саду у класи
професора Бошка Петровића, а постдипломске студије 1985. године,
у класи професора Зорана Петровића, у Београду. Члан је УЛУВ-а од
1980. године. Редован професор на предмету Методика ликовног
образовања у Високој школи „Михајло Павлов“ у Вршцу.
Од 93 самосталне, међу најзначајнијима су изложбе у: Културном
центру Београда 1997; Модерној галерији у Подгорици 2000;
Кошицама, Банској Бистрици у Словачкој 2002; Градском музеју
Вршац 2002; Братислави галерији Палфи 2003; Савременим
галеријама у Зрењанину, Чачку, Панчеву, Музеј Војводине у Новом
Саду, 2004; Bad Hоmburg у Немачкој 2004; Српском културном
центру у Паризу 2005; Музеју планинског Баната у Решици. Излагао
је на преко пет стотина колективних изложби и учествовао на
бројним уметничким колонијама.
Добитник је 17 награда, о његовом раду снимљено је 8
документарних филмова.

ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА 43,
БРОЈ 1195, 16. НОВЕМБАР 2018.

У ВРШЦУ И ДАЉЕ СТАСАВАЈУ
РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

Мушка стонотениска екипа Миленијум из Вршца са успехом
наступа у Другој војвођанској лиги где се после 7 одиграних кола
налази на деоби првог места са Чоком. Међутим, ако се има у виду да
екипу Миленијума у сениорској конкуренцији представљају двојица
четрнаестогодишњака, дванаестогодишњак и десетогодишњак
резултат добија готово риплијевске димензије. Душан Везмар (14),
Небојша Попов (14), Стефан Радоњић (10), Дарио Путник (10) и уз
њих двојица ветерана, Тиберије Путник и некадашњи играч Вршца
из суперлигашких дана Милија Чабрило, на добром су путу да

освоје титулу јесењег првака. Тренер екипе Бранислав Ђан каже да
амбиције у почетку нису досезале до борбе за врх, али да резултат
није пука случајност већ реалан показатељ да млади вршачки
стонотенисери поседују таленат и квалитет.
- Идеја је била да момци у сениорској конкуренцији стичу
искуство које ће им значити у мечевима са својим вршњацима,
међутим сада смо у ситуацији да размишљамо о могућем пласману
у Прву војвођанску лигу јер после седам одиграних кола имамо
само један пораз. У односу на првих пет мечева јачи смо
за Милију Чабрила па је екипа одличан спој младости и
искуства. Уколико у дербију наредног кола савладамо
Инђију бићемо на добром путу да јесењи део сезоне
завршимо са свега једним поразом, наглашава Ђан.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
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.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (13)

ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ
ИЛИ
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У СТАТИСТИЧКОМТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ
ОД ФРАНЦА ШАМСА

Превео Александар Бобик
Тако грожђе на Вршачким
бреговима достиже пуну зрелост
и даје добро вино, али неки потеси
у брдима ипак дају најбоље, а неки
чак међу њима дају сокове слатке
као шећер, као и много суварка.
То су, као што су већ споменути
Мајдан, затим Козлук, Каменолом,
Кула, Капела, Магарећи Брег,
Стара Црвенка и Паул - Адамова
рупа (тако названа од Немаца и
Широко Било названо од Срба),
али дају исто тако добро вино, но
ипак заостају за споменутима у
квалитету, и доњи положаји позади
брега Капела, код Црвеног бунара,
код Урбанија, затим подручје
Оскоруше (Speyerlingsgrnd) и Нова
Црвенка.
Берба се овде обично обавља
нешто раније него у Белој Цркви,
по правилу у другој половини
септембра, понекад и раније.
Неки посебни обичаји овде се не
негују, а забаве нису уобичајне, јер
у Вршцу је све веома запослено,
слично вредним пчелама, да би се
сок од грожђа добијен са толико
труда и тешкоћа што пре допремио
кући, а само српске берачице када
се увече враћају кући имају обичај,
нарочито у самом месту, да песмом
изразе своју радост.
Овде, као и у Срему, кроз
мешавину плавог и белог грожђа
производи се много шилера
(ружице) који се снагом свог
квалитета добро држи, и овде
чешће, него у другим местима, то је
омиљена и тражена роба. Доскора
је међутим постојао један проблем
са црним винима, којима се, слично
сремским, оправдано замерало, да
већ у идућој години упркос својој
јачини, нарочито код транспорта,
лако губе квалитет. Узрок је
томе, што се раније мало пажње
поклањало добрим подрумима,
те је у млачним просторијама или

чак у коморама вино изложено
променама температуре, као и
томе што се црно вино већ након
осам дана претакало те му није
било омогућено потпуно врење.
Када се ово вино преточило у
сумпорисану бурад, задржавало
је нарочито у добрим годинама
много сласти и доброг укуса,
али топлота следећег пролећа
проузроковала је ново врење и
створила основу за сирће.
Вршчани су били довољно
мудри да врло брзо схвате узроке и
потрудили се да изграде што боље
подруме, те одлажу претакање

црних вина на четири недеље и
касније, па се може очекивати да
ће и даље поступати разложно у
овој ствари, како би њихова вина
сачувала квалитет, а истовремено
и трајност.
Оно што сам у првом тому
овог дела, говорио и приметио о
сремским винима, важи и за вина
у Банату, која су скоро идентична
овим, по боји, укусу и јачини и
већ су у првој години погодна за

потрошњу. Као и у Срему и овде
није обичај градити подруме у
виноградима где би пиће могло
дуже трајати.
Обично се вина вршачког
виногорја пију у самом Банату
а центри њихове потрошње су
Темишвар и Панчево (које добија
много вина из Беле Цркве). Вршац
са пуно становника потроши и
сам велике количине, јер се овде
радо пије и то доста као дневна
потрошња, али у неким годинама,
упркос
скупом
сувоземном
превозу, много се вина продаје у
Ердељу и нешто околини Арада.
У новије време је слачица (сенф)
који производе овдашњи Немци
тражена роба у Пешти, Темишвару
и другим градовима и представља
трговачки артикал који се ведрима
извози. Када би Вршчани били још
умешнији и усвојили начин на који
га производе Аустријанци, чији је
сенф тако омиљен и који се продаје
у далеке крајеве, могли би при
томе много више зарадити него
са вином, јер верујем да овдашња
слачица због свог слатког садржаја
пружа непцима више задовољства
од оног који се производи у
северним крајевима, а било би
препоручљиво да се семе слачице
производи у самом Вршцу, како би
га увек могли користити у свежем
стању.
Такође се овде производе као и
у Сремским Карловцима кобасице
уз које се троши слачица, а и овде
као и у Срему, Срби имају обичај
да своје грожђе сачувају за зиму,
на начин који сам описао у првом
тому код сорте евенка.
О сортама грожђа које се гаје
у вршачким брдима и у обрачуну
прихода говорићу у опису
белоцркванског прибрежја, које
следи.
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СПОРТ

КО Ш А Р К А
ЧЕТВРТИМ ТРИЈУМФОМ У СЕЗОНИ ВРШЧАНИ У ВРХУ ТАБЕЛЕ КЛС

НИКОЛИЋ ВРШАЧКИ ДИРИГЕНТ
ВРШАЦ – ЗДРАВЉЕ 73:57 (21:21, 17:12, 17:12, 18:12)

Некадашњи југословенски кошаркашки класик у коме су
снаге одмеравали велики ривали из Вршца и Лесковца поново
је на прволигашкој сцени. Вршац и Здравље састали су први
пут од како су њихови дуели крајем 90-их година прошлог века
одлучивали о месту на табели које је водило на европску сцену.
Вршчани су четврти пут ове сезоне одбранили домаћи терен
убедљиво савладавши Лесковчане који су само у првих 20
минута били равноправан ривал. Тренер Вршца Владимир Ђокић
на овом мечу није могао да рачуна на двојицу важних играча,
Јурчека и Васиљевића, али како је рекао на конференцији за
медије, у тиму има 12 бораца, сви који су играли дали су максимум
и надокнадили одсуство повређених саиграча. Прва виолина
вршачког оркестра био је Милош Николић, ниједан играч
Здравља није био у стању да заустави вихорног плејмејкера који
је са лакоћом користио своја најјача оружја, продор и шут са
дистанце.
Кључну предност на утакмици Вршац је стварао у финишу
треће четвртине када је серијом 12:0 повео са 14 поена
предности (53:39). Оно што је домаћем тиму давало велику
сигурност је драстично побољшан скок у односу на претходне
мечеве, али и добар проценат шута за три поена и 13 успешних
далекометних хитаца. Уз Николића, перјанице вршачког тима

на овом мечу били су Тејић и Илић, а одличне роле одиграли су
Слободан и Лука Јовановић. Уз пословичну борбеност Јековића
и луцидност Димића више него довољно за мирну завршницу
без резултатске неизвесности. Тренер Лесковчана Лазар Спасић,
изнео је много критика на рачун игре својих изабраника,
посебно када је у питању транзиција у нападу и дефанзивни скок.
Б. Ј.
Фото: М. Живковић

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ЈЕДНО ПОЛУВРЕМЕ МАЛО ЗА ПОДВИГ

ВРШАЦ – КРАЉЕВО 78:89 (20:13, 24:21, 17:32, 17:23)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије:
Марчетић, Ћурчић, Димић (БГ).
ВРШАЦ: Томашевић 22 (6 ск), Стјепановић, Стојић 12 (9
ас), Керкез 7 (7 ск), Веригић, Станаћев, Јовановић 4 (4 ск),
Михајловић, Милетић 3, Цера, Селаковић 25 (11 ск), Зорић
5.
КРАЉЕВО: Гобељић 22 (4 ск), Тодоровић 4, Бејкер 12 (4
ас), Томас, Рачић 25 (8 ск, 5 ас), Арсовић, Радовић 10 (4 ск),
Зукановић 4 (4 ск), Радовановић, Митровић 12 (5 ск).
Вршчанке су одиграле фантастично прво полувреме против
фаворизованих Краљевчанки, водиле са 17 поена разлике у
другој четвртини (39:22), али ни то им није било довољно да
направе подвиг. Гошће су у другом полувремену направиле
велики преокрет и већ у трећој четвртине сустигле вођство
изабраница тренера Кањевца да би у последњих десет минута
сломиле отпор ривала. Вршац је у прве две четвртине играо као
у трансу, Тина Селаковић била је нерешива енигма за одбрану
Краљева, одличне су биле Марјановићева, Томашевићева и

Керкез. У трећем периоду разиграле су се капитен Краљевчанки
Гобељић и сјајна Рачићева, чије су партије биле одлучујући
елемент који је превагнуо у корист гошћи.
Б. Ј.

ПИОНИРИ УЉМЕ ПРВИ У
ДИСЦИПЛИНИ ВАЗДУШНИ ПИШТОЉ

У недељу 31.10.2021. у Старој Пазови је одржано 2. коло Лиге
пионира Војводине а запажен наступ имали су стрелци Уљме.
Екипа пионирки у саставу Милица Бељин, Анђела Николић и
Теодора Николин освојила је 3.место ваздушном пушком. Екипа
пионира у саставу Јован Рудњанин, Никола Ивков и Петар Панић у
дисциплини ваздушни пиштољ је освојила 1. место.
Појединачно Никола је био други са истим бројем кругова (170)
као први али слабијом последњом серијом. Пионирке пиштољем
су поделиле одличја на следећи начин: прво место је освојила
Јелена Јовановић, друга је била Миона Матовић, трећа Миљана
Бућкош и четврта Наташа Рајаков.
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7
7
7
7
7
7

73 : 57
94 : 81
77 : 80
80 : 82
89 : 104
97 : 72
93 : 101
116 : 80
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1

1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6

13
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
Вршац - Краљево		
78 : 89
Дуга - Пролетер		
82 : 60
Војводина 021 – Ц.звезда
55 : 65
Студент - СПД Раднички
91 : 112
Врбас Медела - Арт Баскет
77 : 84
Партизан 1953 - Радивој Кораћ
1.Арт Баскет
2.Ц.звезда
3.Војводина
4.Краљево
5.Раднички
6.Дуга		
7.Партизан
8.Р.Кораћ		
9.Врбас 		
10.Студент
11.Пролетер
12.Вршац		

7
6
7
7
7
7
5
6
7
7
7
5

5
6
5
5
4
3
4
3
2
1
0
1

2
0
2
2
3
4
1
3
5
6
7
4

12
12
12
12
11
10
9
9
9
8
7
6

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА (М) 4. КОЛО

СТРЕЉАШТВО
ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ ЗА УЉМАНСКЕ СТРЕЛЦЕ

Вршац - Здравље		
ОКК Београд - Колубара
Војводина - Раднички
Динамик - Слога		
Тамиш - Младост		
Слобода - Нови Пазар
Дунав - Слодес		
Златибор - Металац		
1.Слобода
2.Дyнамик
3.Војводина
4.Вршац		
5.ОКК Београд
6.Слога		
7.Младост
8.Раднички
9.Металац
10.Златибор
11.Здравље
12.Тамиш		
13.Нови Пазар
14.Колубара
15.Слодес
16.Дунав		

ВРШАЦ – ЗДРАВЉЕ 73:57 (21:21, 17:12, 17:12, 18:12)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије:
Јевтовић, Томић, Седлар.
ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, Л. Јовановић 4 (7 ск),
С. Јовановић 10 (4 ск), Агоч 2 (4 ск), Илић 13, Димић 5,
Милић, Јековић 5 (7 ск), Тејић 11, Мајсторовић, Николић
23.
ЗДРАВЉЕ: Цекић, Стојковић, Хадсон 11, Петковић 4,
Ђорђевић 11 (4 ск), Радивојевић 8, Стаменковић 6,
Стајић, Јовановић 4 (8 ск), Вујасиновић 2 (4 ск), Блеквел
6, Бјелак 5.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО

Банат - Топличанин 		
Рибница 2 – К.Митровица
Ужице - Лозница		
Железничар - Футог		
Шумадија - Кулпин		
Војводина 2 - Бечеј		

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

1.Железничар
2.Топличанин
3.Шумадија
4.Ужице		
5.К.Митров.
6.Војводина 2
7.Футог		
8.Банат		
9.Кулпин		
10.Рибница 2
11.Лозница
12.Бечеј		

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

4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
2

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

12
9
9
9
7
6
5
4
2
2
1
0

РУКОМЕТ ТРЕЋА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
ИСТОК 5. КОЛО
Нафтагас - Униреа		
Владимировац- РА Динамо
Раднички – Јединство
Младост Вршац 		

28 : 18
11 : 39
одложено
слободна

1.РА Динамо
2.Раднички
3.Младост
4.Нафтагас
5.Јединство
6.Униреа		
7.Владимир.

0
0
0
0
0
0
0

5
4
4
4
3
4
4

5
3
3
2
1
0
0

0
1
1
2
2
4
4

10
6
6
4
2
0
0
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 13. КОЛО

УЗБУДЉИВА ЗАВРШНИЦА ДЕРБИЈА ЈУЖНОГ БАНАТА У 13. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ОФК Вршац - Борац (С)		
1. Мај Рума - ОФК Бечеј 1918		
Раднички 1912 - Омладинац		
Текстилац - Хајдук 1912		
Феникс 1995 - ОФК Кикинда		
Раднички (Зр) - Јединство (СП)		
Тиса - Борац (Ш)			
Динамо 1945 - ОФК Стари Град		

ДРАМА У НАДОКНАДИ
ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 2:2 (1:1)

Ватромет голова и завршница за инфаркт виђени су у
јужнобанатском дербију између ОФК Вршца и Борца из
Сакула. Вршчани су били бољи у највећем делу утакмице,
имали велику иницијативу, створили сијасет повољних
прилика, али су у финишу гости били на корак да однесу
цео плен из Стеријиног града у чему их је спречио Војкан
Сарајлин.
Већ у уводној трећини првог полувремена било је јасно
да ће љубитељи фудбала видети спектакл. Вршчани су
дошли у вођство после акције Стојковића са десне стране,
одбрана гостију је направила грешку, а млади голгетер
Радисављевић лукаво искористио пропуст Зулфића и
довео свој тим у вођство, 1:0. Само пет минута касније низ
пропуста дефанзиваца Вршчана у којем је највидљивија
била грешка голмана Марковића искористио је капитен
Борца Јуриша и донео изједначење, 1:1.

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

ОФК ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 2:2 (1:1)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 300, судија: Филип
Тодић (Врдник) 7, стрелци:Радисављевић у 11, Сарајлин
у 90+4 са ОФК Вршац, Јуриша у 16, М. Шушњар у 90+1
за Борац. Жути картони: М. Шушњар, Ахчин, Петровић
(Борац).

Џокер Вршчана: Војкан Сарајлин

У другом полувремену ОФК Вршац је уласком Вујића
и Сарајлина добио нову енергију и имао две изузетне
прилике. Најпре је у 71. минуту после одличног продора
Јовковића Сарајлин имао колосалну прилику, али је
голман Борца Петровић бравуром сачувао гол. Пет минута
касније Вујић је изванредно шутирао из слободног ударца
са 18 метара, лопта је уздрмала стативу. У надокнади
времена права драма. Милан Шушњар је постигао
погодак и довео Борац пред врата велике победе, али је у
последњим секундама после акције Качаревића Сарајлин
постигао погодак за изједначење, 2:2.

БОРАЦ: Петровић 7,5, Максимовић 7, Зулфић 7, Јуриша
7, Ђорђевић 7, Дашић 7, Недић (од 46. М. Шушњар 7),
Гавриловић 7 (од 89. Шишков -), Ахчин 7, Новчић 7 (од 46.
А. Шушњар 7), Терзић 7.
Играч утакмице: Александар Лазевски

Б. Ј.

ФУ ТС А Л
ПРИЗНАЊЕ МЛАДОМ ВРШЧАНИНУ

СРБИЈА ПРВА, ЋИРКА НАЈБОЉИ ИГРАЧ

Футсал репрезентација Србије У 19 освојила је прво место на
турниру одржаном у Врњачкој Бањи. Српске наде су у великом
финалу после пенала биле боље од футсалера Француске. У
регуларном делу утакмице било је 1:1. Једини погодак за нашу
репрезентацију постигао је Вршчанин Ћирка, на асистенцију
Марјановића, који је био и најбољи стрелац Србије са 3 поготка
на овом турниру. У пенал серији нашу селекцију до трофеја су
одвели Ћирка и Пауновић. Управо је Матеја Ћирка изабран у
најбољи састав турнира, а изабран је и за најбољег играча футсал
фестивала у Врњачкој Бањи. Њему је признање уручио сениорски
репрезентативац Јован Лазаревић.
На путу до финала футсалери Србије били су бољи од Финске
са 6:4, а за прво место у групи су савладали Словачку са 4:1. Треће
место на турниру заузела је селекција Финске, четврто место
припало је БИХ, пета је била Хрватска, а шеста Словачка.

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”13. КОЛО

ОФК Вршац - ГФК Словен		
Железничар - Раднички (Ш)		
Петар Пуача - Раднички (НП)		
Инђија - Раднички (СМ)		
Раднички (Зр) - Петрика		
Омладинац - Динамо 1945		

4:1
7:0
8:1
0:0
1:4
1:0

ОФК Вршац - ОДР			
Железничар - Подриње		
Петар Пуача - Пролетер 2006		
Инђија - Раднички (СМ)		
Раднички (Зр) - Петрика		
Омладинац - Динамо 1945		

32
27
25
22
21
21
18
17
16
14
4
3

1.ОФК Вршац
2.Петрика
3.Инђија		
4.ОДР		
5.Железничар
6.Раднички (З)
7.Раднички (С)
8.Омладинац
9.Подриње
10.Пролетер
11.П.Пуача
12.Динамо

10
8
8
6
6
7
5
4
4
4
1
1

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

1
2
4
3
4
6
5
4
5
7
11
12

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

1
2
1
3
5
4
5
4
6
7
6
8
9
9
9
10

30
29
28
26
24
21
20
19
19
16
13
13
10
10
10
9

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
8
7
6
6
6
5
3
3
4
3
2
2
0

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

6:4
2:3
4:1
3:2
4:0
3:1
1:0
6:0
2
2
3
4
5
3
5
5
4
5
5
7
7
6
8
9

29
27
26
25
22
22
20
20
19
14
14
14
12
11
9
4

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 13. КОЛО

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ“ЈУГ”13. КОЛО

13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
8
6
6
5
6
5
3
4
3
3
3
3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 13. КОЛО

ОФК ВРШАЦ: Марковић 6, Стојковић 6, Бељин 7, Качаревић
6,5, Радисављевић 7 (од 70. Сарајлин 7), Османагић 6,5 (од
81. Стојадиновић -), Јовковић 7 (од 81. Грек -), Лазевски 7,5,
Ф. Илић 6,5, Николић 6,5, М. Илић 6 (од 62. Вујић 6,5).

1.ОФК Вршац
2.Петар Пуача
3.ГФК Словен
4.Железничар
5.Динамо
6.Петрика
7.Инђија		
8.Омладинац
9.Раднички (СМ)
10.Раднички (З)
11.Раднички (Ш)
12.Раднички (НП)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
8
8
7
7
4
4
3
1
0

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

1:0
1:0
1:3
4:0
1:3
2:0
1
1
4
2
3
4
6
7
9
8
12
12

30
30
27
27
26
23
21
14
12
11
3
1

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ -“ЈУГ”12. КОЛО
ОФК Вршац - Инђија			
Дерби 2015 - Раднички (Ш)		
Спорто 023 - Железничар		
Раднички (СМ)- Јединство (С)		
Раднички (Зр) - Петрика		
Пролетер 2006 - ГФК Словен		
ОДР – Омладинац		

3:0
5:0
2:0
2:4
1:1
1:4
одложено

1.ОФК Вршац
2.Дерби 2015
3.Железничар
4.Раднички З
5.Јединство (С)
6.Петрика
7.Спорто (-2)
8.ГФК Словен
9.Инђија		
10.Раднички С
11.Раднички Ш
12.Пролетер
13.ОДР		
14.Омладинац

0
3
3
2
5
3
4
6
6
7
9
9
9
10

12 11
12 9
12 9
12 8
12 7
12 6
12 7
12 5
11 4
11 4
12 3
12 2
11 1
10 0

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

34
27
27
26
21
21
20
15
13
12
9
7
4
0

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
7
6
5
6
5
5
3
4
3
2
2
3

0
3
3
2
2
4
5
1
3
2
6
3
3
4
3
0

2:1
4:1
1:2
1:1
4:2
1:1
0:2
1:2
4
2
3
4
4
3
3
6
5
6
4
6
7
7
8
10

27
27
24
23
23
22
20
19
18
17
15
14
12
10
9
9
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