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

Јавно комунално предузеће 
Други октобар ове недеље врши 
редовну анализу генерисаних 
количина и састава комуналног 
отпада на територији Града 
Вршца. Познавање статистике о 
количини и саставу отпада у току 
одређеног временског периода 
представља један од најважнијих 
инструмената за планирање 
дугорочног управљања чврстим 
комуналним отпадом. Анализа 
морфолошког састава комуналног 
отпада се врши из следећих зона:

– градска зона (индивидуални 
тип становања) – Маргитско 
насеље,

– градска зона (колективни тип 
становања) – Трг Андрије Лукића,

– сеоске зоне (Гудурица), 
по принципу случајног узорка, 
методом четвртања.

Анализа се обавља селекцијом 
15 врсти материјала који су 
прописани у Каталогу сортирања 
(баштенски отпад, биоразградиви 
отпад, пластични амбалажни 
отпад, метални амбалажни отпад, 
композитни матеијали, пластичне 
кесе, тврда пластика, стакло, 
папир….).

Утврђивање количина 
генерисаног отпада из 

домаћинстава и његовог састава 
у складу је са израдом локалних, 
регионалних и националних 
планова који произилазе из 
Закона о управљању отпадом. 
Директан утицај и допринос ових 
анализа се огледа у следећим 
ставовима овог Закона:

– очекиване врсте, количине 
и порекло укупног отпада на 
територији,

– очекиване врсте, количине 
и порекло отпада који ће бити 
искоришћен или одложен у 
оквиру територије,

– циљеви које треба остварити 
у погледу поновне употребе и 
рециклаже отпада у области које 
су обухваћене,

– програм сакупљања отпада 
из домаћинстава,

– предлози за поновну 

употребу и рециклажу 
компонената комуналног отпада,

– програм смањења количина 
биоразградивог и амбалажног 
отпада у комуналном отпаду,

– програм развијања јавне 
свести о управљању отпадом,

– други подаци, циљеви и 
мере од значаја за ефикасно 
управљање отпадом.

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ВАЖНИ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ОВЕ НЕДЕЉЕ РЕДОВНА АНАЛИЗА ГЕНЕРИСАНИХ КОЛИЧИНА И САСТАВА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ 

ПРЕМА ЗАХТЕВИМА 
ГРАЂАНА

Пешачки мостић преко канала 
атмосферске канализације на углу 
Скадарске и Куштиљске улице, изграђен 
је на основу молбе грађана, чиме је сада 
направљена веза између пешачке стазе и 
коловоза.

“Због немогућности ступања на 
коловоз директно са пешачке стазе у зони 
раскрснице, грађани овог краја покренули 
су иницијативу да им се направи пешачки 
мост, а локална самоуправа још једном је 
показала да свакодневно стоји на услузи 
својим грађанима и њиховим потребама.” 
изјавио је Дејан Чебзан, члан Градског већа 
за инфраструктуру.

УРЕЂЕЊЕ ПУТА И 
ОДВОДНИХ КАНАЛА У 

ДУМБРАВИ

Грађевинска оператива Јавно - 
комуналног предузећа “Други октобар” 
започела је радове у вршачком викенд 
насељу Думбрава.

Овим радовима санира се и потпуно 
равна земљани пут, који често оштете 
бујичне воде са Вршачког брега. Радници 
ЈКП “Други октобар”, уз помоћ механизације, 
започели су чишћење и копање и два канала 
за одвођење атмосферских и бујичних вода, 
који ће у будућности много успешније 
чувати пут од оштећења.

ВРШАЧКЕ ФОНТАНЕ 
ПРИПРЕМЉЕНЕ ЗА 

ЗИМУ
Вршачке фонтане освануле су 

прекривене церадама и припремљене за 
зимски сан, како би се сачувале и на пролеће  
поново водом заблистале.

Радници Јавно - комуналног предузећа 
припремили су вршачке фонтане за 
презимљавање. Оне су заштићене 
церадама, претходно очишћене и 
испражњене од воде. То је процедура, која 
се иначе спроводи сваке зиме и којом се 
фонтане чувају од смрзавања.

Припреме за предстојећу зиму увелико 
су почеле, а у оквиру послова зимске службе 
постављени су знакови за ограничење брзине 
на појединим деоницама на територији Града 
Вршца.

Решењем о техничком регулисању саобраћаја 
на општинским путевима на територији града 
Вршца у периоду од 01.11.2021. до 01.04.2022. 
године, ограничена је брзина кретања свих 
возила на 40 километара на сат у наведеном 
периоду за време појаве снега, леда и поледице 
на следећим општинским путевима: Општински 
пут (103)- Јабланка - Сочица, Општински пут (105) 
крак за Куштиљ, Општински пут (109) -Шушара 
и Општински пут (111) - Одмаралиште „Црвени 
крст“ - „Планинарски дом“.

На овим локацијама постављена је вертикална 
саобраћајна сигнализација како би упозорила 
возаче на потенцијалну опасност у периоду 
падавина. Моле се грађани за додатну опрезност 
приликом проласка кроз ове деонице.

ВОЗАЧИ ПОЈАЧАЈТЕ ОПРЕЗНОСТ!
ПОСТАВЉЕНИ „ЗИМСКИ ЗНАКОВИ“ ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ

Град Вршац, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, организовао 
је одлазак у Центар Навак за 40 младих возача који су у претходне две године 
стекли пробну возачку дозволу.

Они су за управљачима школских аутомобила, а у присуству тренера 
безбедне вожње, осетили реалне саобраћајне опасности, али у контролисаним и 
безбедним условима на полигону Центра Навак. Циљ “Тренинга безбедне вожње” 
био је да млади возачи науче да препознају и избегну опасност у саобраћају пре 
него што се она догоди и да правовремено реагују у критичним ситуацијама. 
Коментари младих возача после тренинга веома су позитивни, непроцењиво 
искуство које су стекли утицаће да њихово учешће у саобраћају буде безбедније 
и сигурније. Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца наставиће са 
активностима у циљу повећања безбедности младих у саобраћају и смањењу 
броја саобраћајних незгода.

СУСРЕТ СА РЕАЛНИМ 
САОБРАЋАЈНИМ 
ОПАСНОСТИМА

МЛАДИ ВРШАЧКИ ВОЗАЧИ НА “ТРЕНИНГУ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ” У ЦЕНТРУ НАВАК
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Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић уручио је 
96 уговора вредних 100 милиона 
динара за суфинансирање ИПА 
пројеката који се реализују 
преко фондова Европске уније, а 
један од уговора, вредан нешто 
мало мање од четири милиона, 
припао је и Граду Вршцу.

Средства обезбеђена преко 
Покрајинског секретаријата 
за финансије намењена су 
јединицама локалне самоуправе, 
здравственим, образовним 
установама и установама 
социјалне заштите, регионалним 
развојним агенцијама, јавним 
предузећима, пословним 
инкубаторима, невладином 
сектору и установама и 
предузећима са већинским 
уделом приватног капитала.

Град Вршац је добио 
средства за потребе учешћа у 
суфинансирању активности из 
Пројекта „Социјално становање 
у Балати“, а по програму „Европа 
за грађане и грађанке – подршка 
Европске Уније социјалном 
становању и активној инклузији“ 
у износу од 3.999.255,12 динара.

Највише средстава, према 
Мировићевим речима, усмерено 
је градовима и општинама 
за пројекте јачања локалног 
развоја.

- Од 2016. до 2021. године 

само по овом конкурусу 
доделили смо 618 милиона 
динара за 447 уговора. У новом 
буџетско-развојном периоду 
Европске уније имаћемо много 
боље резултате имајући у виду 
значај и износ пројеката и 
чињеницу да је у периоду од 
2012. до 2015. године закључено 
само 138 уговора вредних 315 
милиона динара, оценио је 

Мировић.
Као примере реализованих 

пројеката прекограничне 
сарадње, Мировић је, између 
осталих, навео пројекат 
Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ у Вршцу, 
изградњу пијаце у Белој Цркви, 
као и новог система јавне 
расвете у Пландишту.

Мировић је најавио да ће 
у наредној години, за коју је 
планиран буџет од готово 89 
милијарди динара, двоструко 
већа средства бити опредељена 
за пројекте који се реализују 
преко Секретаријата за 
финансије имајући у виду да нас 
очекује нови седмогодишњи 
развојни буџетски период 
Европске уније.

ВРШЦУ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ЗА ПРОЈЕКАТ 
„СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БАЛАТИ“

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ УРУЧИО УГОВОРЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМ УНИЦЕФ-А, 

НСЗ И МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ 
КРОЗ РАДНЕ ПРАКСЕ

Програм има за циљ да обезбеди 
младима више прилика за развијање 
вештина и тако повећа њихове могућности 
да пронађу одговарајуће запослење. 
Унапређење положаја младих на тржишту 
рада предвиђено је и стратешким 
документима Владе Републике Србије, 
односно Стратегијом запошљавања у 
Републици Србији за период од 2021. до 
2026. године и пратећим Акционим планом 
за период од 2021. до 2023. године

„Како бисмо адекватно адресирали 
незапосленост младих, потребно је 
креирати могућности за стицање искуства 
кроз радне праксе и адекватну подршку у 
процесу тражења посла. Уз вештине које ће 
стицати у складу са потребама послодаваца, 
млади ће бити припремљенији и 
конкурентнији на тржишту рада,“ истакла је 
проф. др Сандра Грујичић, в.д. помоћница 
министра за рад и запошљавање.

 Према подацима из најновије Анкете о 
радној снази из 2021, стопа незапослености 
младих (између 15 и 24 године) у Србији 
износила је 22,2%. Млади у Србији се 
суочавају са лошијим изгледима на тржишту 
рада од својих вршњака у ЕУ, где је 2021. 
године стопа незапослености младих 
износила 16,2%.

„Један од најважнијих напора које било 
која држава може да учини јесте да помогне 
младима да стичу вештине и знања. У жељи 
да подржимо напоре институција у Србији, 
радимо на томе да учинимо радне праксе 
доступним. Програм ће послодавцима 
пружити могућност да, у складу са својим 
потребама, и у оквиру принципа друштвено 
одговорног пословања ангажују и пруже 
шансу младима из посебно осетљивих 
категорија“, изјавила је Станислава 
Вучковић, руководитељка програма за 
младе УНИЦЕФ-а у Србији.

Заинтересовани млади и послодавци 
могу да се пријаве и узму учешће у овом 
програму путем платформе за пријаву 
Бирам успех – програм унапређења 
запошљивости младих www.biramuspeh.
com.

ПРОГРАМ НСЗ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“
КОНАЧАН ИЗБОР 
КАНДИДАТА 30. 

НОВЕМБРА
Национална служба за запошљавање 

обавештава послодавце из приватног и из 
јавног сектора, који учествују у програму 
„Моја прва плата“ да,  до 30. новембра 2021. 
године могу да реализују коначан избор 
пријављених кандидата.

Рок за повезивање и коначан избор 
кандидата, који предвиђа Трећа фаза 
програма, а који је за послодавце из 
приватног сектора отпочео 1. новембра,  
продужава се до краја месеца, до када траје 
и за послодавце из јавног сектора који га 16. 
новембра, започињу.

У року од 15 дана од дана завршетка 
избора кандидата, биће формиране 
коначне листе послодаваца са изабраним 
кандидатима, које ће бити доступне на сајту 
www.мојапрваплата.гов.рс.

У Четвртој фази реализације програма, 
потписиваће се тројни уговор између 
Националне службе за запошљавање, 
послодавца и изабраног кандидата, док ће 
спровођење програма почети у року од 15 
дана од дана формирања коначне листе 
послодаваца са изабраним кандидатима.

Програм „Моја прва плата” се реализује 
без заснивања радног односа у трајању 
од 9 месеци, током којих НСЗ младима са 
средњим образовањем исплаћује месечну 
новчану накнаду од 22.000 динара, а 
младима са високим образовањем 26.000 
динара. Поред тога, младима укљученим у 
овај програм, НСЗ уплаћује и допринос за 
случај повреде на раду и професионалне 
болести.

Представници Града Вршца положили су 
венце поводом Дана примирја на спомен 
обележје ослободиоцима на вршачком 
гробљу.

- Изузетна нам је част да смо испред 
Скупштине Града Вршца могли да положимо 
венац на “Дан примирја” на спомен обележје 
палим борцима у првом светском рату и у 
тренутку да се присетимо огромне голготе 
коју су српски борци преживели за слободу 
Србије и српског народа, као и жртава које 
су положили на олтар наше слободе. Самим 
тим, њиховог се херојства присећамо и са 
дубоким поштовањем ћемо се сећати, ја бих 
рекао у вечност, онога што су они учинили за 
српски народ и Србију, истакао је др Предраг 
Мијатовић, председник Скупштине Града 
Вршца.

ВЕЧНО СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ВРШЦА ПОЛОЖИЛИ ВЕНЦЕ НА ДАН ПРИМИРЈА

Вршачки Дом здравља, у сарадњи са 
Градом Вршцем, спровео је акцију поводом 
обележавања Светског дана борбе против 
дијабетеса у Свечаној сали Градске куће. 
Лекари су грађанима пружили услуге 
мерења холестерола, триглицерида, 
шећера, притиска, боди мас индекса, који 
одређује процена стања ухрањености, а 
могли су да добију и савет о исхрани.

Прегледи у Градској кући спроведени 
су под епидемиолошким мерама, а одзив 
грађана био је заиста велики, па је тако 
извршено чак 65 прегледа.

ВЕЛИКИ 
ОДЗИВ 

ГРАЂАНА

ВРШАЧКИ ЛЕКАРИ РАДИЛИ ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

„ГЕНЕРАЛ ДУШАН ДОДИЋ, ЈУНАК ВЕЛИКОГ РАТА“ 
У среду, 10. новембра, у Градском музеју 

Вршац, отворена је изложба „Генерал 
Душан Додић, јунак Великог рата“. Она је 
проистекла из сарадње Завичајног музеја 
у Јагодини и Народног универзитета 
у Трстенику . Аутор изложбе је Душко 
Грбовић, историчар, музејски саветник, 
а сарадница на њеној реализацији је 
Јелена Вукчевић, кустос историчар. 
Отварању изложбе присуствовао је 
и једини унук Душана Додића, проф. 
др Вељко Милутиновић, професор 
Електротехничког факултета у пензији. 
Уједно је обележен и дан ослобођења 
Вршца у Великом рату. 

Први светски рат (1914-1918) или како 
се још назива Велики рат у српској војсци 
изнедрио је многе знане и незнане јунаке. 
Међу знанe херојe поменутог рата убраја 
се и Душан Додић, коњички официр, који 
је био на дужности у Коњичкој дивизији. 
Генерал Душан Додић спорадично је 
помињан када се писало о Првом светском 
рату. Уступањем на коришћење његовог 
дневника, који је био у породичном 
власништву, о генералу Душану Додићу и 
његовим ратним достигнућима сазнало се 
много више. 

У питању је историјски извор првог 
реда за проучавање догађаја 1918-1919. 
године, из угла непосредног учесника 
употпуњујући на тај начин мозаик о том 
значајном периоду српске историје. 
Педантно вођен од 27. августа 1918. до 24. 
новембра, 1919. године, дневник пружа 
информације о кретањима, маршевима, 
присуству официра, заробљеницима, 

губицима, наоружању. Из редова 
дневника види се Додићев велики 
патриотизам и брига о војницима који су 

у његовој служби, са подацима о стању у 
српској војсци, њиховом моралу, исхрани. 
Читајући дневник, можемо да пратимо 
ослобађање бројних градова. Душан је 

био јако близак са свим својим војницима, 
и према њима је имао очински однос, а 
они су му то враћали великим залагањем. 

Војну академију завршио је 1903. године 
као коњички потпоручник. У Церској бици 
извршио је са својим ескадроном, напад 
на аустроугарске снаге и у тој борби био 

је и рањен. После два месеца се опоравио 
и вратио у борбу. Са српском војском је 
прешао Албанију, опорављао се на Крфу. 
Командујући оперативним дивизионом 
Коњичке дивизије у време пробоја 
Солунског фронта допринео је његовом 
пробијању и истакао се приликом гоњења 
пораженог непријатеља, изводећи смеле 
продоре који су доносили изненађења. 
Храбар и проактиван, није чекао да му 
виша команда нареди прелазак у напад, 
већ је то често радио самоиницијативно 
и са коњаницима који једно вријеме нису 
ни имали коње, већ су ишли пешке, док 
нису заробили неке коње непријатељске 
војске. Као мајор српске војске у Коњичкој 
дивизији је са својом јединицом „прошао 
или ослободио Кавадарце, Штип, Кочане, 
Царево село (Делчево) у Македонији, 
Врање, Ниш, Алексинац, Варварин, 
Јагодину, Багрдан, Лапово, Велику 
Плану, Смедерево, Белу Цркву, Вршац, 
Темишвар“. У многим градовима у које је 
улазио на челу српске војске постојале су, 
до Другог светског рата, улице назване по 
њему. 

Генерал Душан Додић био је одликован 
чак 20 пута (два пута је добијао Орден 
Белог орла са мачевима четвртог реда 
и Орден Светог Саве, као и Орден 
Карађорђеве звезде са мачевима четвртог 
реда). Био је официр од каријере и имао 
је један узлазни пут: од мирнодопске 
службе, преко ратне службе у Првом 
светском рату, па све до чина бригадног 
коњичког генерала у периоду између два 
рата. 

„ЛАЗАРЕВИЋИ ОТ МАЛОГ И ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА“ ГОРДАНЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ И МИРЧЕ МАРАНА 

ДРАГОЦЕНО БАНАТСКО НАСЛЕЂЕ 
Порекло трговца Голуба Лазаревића који је на територију 

јужног Баната дошао почетком 19. века из Пожаревца, необичне 
судбине његових бројних потомака и импозантне грађевине 
које је ова племићка породица оставила у наслеђе, само су неке 
од тема којима се бави књига „Лазаревићи от Малог и Великог 
Средишта“, настала у коауторству Гордане Димитријевић, 
мастер васпитача, и професора Мирче Марана, историчара и 
предавача на Високој школи „Михаило Палов“. Књига је публици 
представљена 7. новембра у „Салону код Порте“, а настала је као 
надградња мастер рада који је Гордана Димитријевић радила 
под менторством професора Марана из предмета Културно 
наслеђе и предшколско дете. 

- Како је по среди била прво израда мастер рада, а након њега 
књига, можемо рећи да је истраживање трајало пуне две године. 
Активним теренским радом који је обухватио места: Велико 
Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Избиште, Вршац, Белу 
Цркву, Велики Гај, Конак, Стари Лец, Ковин, Панчево, Смедерево, 
Пожаревац, Нови Сад и Београд, долазило се до интересантних 
података. Паралелно проучавајући архивску грађу, како Архива 
Републике Србије, библиотека и градских музеја у Вршцу, 
Белој Цркви, Смедереву и Пожаревцу, Матице Српске у Новом 
Саду, Завода за заштиту споменика у Панчеву, документацију 
Покрајинског Завода за заштиту споменика на Петроварадину, 
црквену архиву неколико парохија (Велико Средиште, Вршац, 
Ковин, Пожаревац), тако и приватних збирки и документација у 
власништву појединаца и породица (фотографије, разгледнице, 
писма), долазило се до значајних података који су систематски 
обрађивани и проучавани како би се поуздано користили у 
књизи. Кренуло се од општине Вршац и наших институција са 
прикупљањем грађе како бисмо касније пратили природан ток 
и пут којим су нас информације и извори водили – објашњава 
Гордана Димитријевић. 

Књига је објављена у издању Центра за банатске студије, чији је 
председник Мирча Маран који је, како каже, у Гордани препознао 
„врло амбициозног, вредног и озбиљног истраживача“. Опсежно 
истраживање донело је низ нових сазнања, од којих многа 
отварају могућности за даља истраживања. 

- Врло интересантно је видети и пратити успон породице 
Лазаревић, преко Голуба, оснивача породице, врло вештог 
трговца који је на просторе јужног Баната (тада у саставу 
Хабзбуршке монархије) дошао почетком 19. века из Србије 

(Пожаревац), предузетника који је имао врло широк круг 
пословних пријатеља – ортака који су били директно повезани 
са кнезом Милошем Обреновићем, куповину имања у Великом 
и Малом Средишту, изградњу првог дворца, а затим делатност 
његових синова Василија и Александра, врло угледних личности 
друге половине 19. века, па до краха породице крајем тог века. 
Врло су интересантне родбинске везе које је ова породица 

створила, а то би могло да отвори нове правце истраживања, 
зато што су те племићке породице, са којима су Лазаревићи 
склапали бракове, врло интересантне, али и мало истражене 
у нашој историографији, а чиниле су елиту српског друштва 
Баната током 19. века. Можда би се у једном тренутку могла 
наставити започета прича, приказивањем историје племићких 
породица Деспинић, Маленица и др, са којима су Лазаревићи 
били у сродству. Има још пуно неистражених и празних страна 
наше историје, које чекају да неко крене да их истражује. 
Само треба имати људе-истраживаче, попут Гордане – сматра 
професор Маран. 

Иако професор Маран скромно инсистира на томе да је 
аутор највећег дела рада Гордана и да је његов допринос 
књизи знатно мањи, Гордана Димитријевић наглашава да 
јој је сарадња са врхунским историчарем омогућила да уђе 

у истраживачки свет и боље упозна драгоцено банатско 
наслеђе, а затим учествује у његовом документовању и 
преношењу млађим генерацијама. 

- Огромна љубав према Банату и очувању његове историје 
је оно што је учинило да рад на овој књизи буде уживање, а 
не напор. Наравно, то не значи да није било тешких ситуација. 
Истраживање није било наивно и за мене која нисам 
историчар и раније се истраживањима нисам бавила било 
је тешких момената, али сада када имамо овакву књигу у 
рукама можемо да кажемо да се рад исплатио. Мислим да је 
направљен одличан спој великог знања и искуства и жеље за 
истраживањем – закључила је Гордана Димитријевић. 

Т.С. 

ИСТОРИЈА ЛАЗАРЕВИЋА ДУБОКО УТКАНА 
У ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ КРАЈА 

Лазаревићи су утицали на многе аспекте живота у Банату, 
од политике и економије, до културног развоја, трговине и 
изградње железнице, објашњавају аутори књиге о племићкој 
породици. 

- Ова породица је подигла два дворца у Великом Средишту, 
то се зна, али су били власници и других импозантних грађевина 
које су они подигли, попут Палате Лазаревић у центру Вршца 
(данас зграда ОТП или Војвођанске банке). Голуб је био врло 
вешт предузетник, бавећи се разним делатностима, попут 
трговине свињама, житарицама итд. па је у том смислу значајан 
за трговину Баната. Василије Лазаревић је, као велики жупан 
Тамишке жупаније, имао утицаја на политички, друштвени, 
економски и кутурни развој целог Баната (укључујући и 
Темишвар, највећи град Баната), у време док се налазио на 
тој функцији, а његов брат Александар је више био везан за 
имање у Великом Средишту и Вршцу, али је интересантно да 
су се у његовој палати у центру Вршца организовали балови у 
другој половини 19. века, где је долазила сама елита банатског 
друштва тог времена. Балове је организовала Александрова 
супруга Александрина – каже професор Мирча Маран. 

Према речима Гордане Димитријевић, Лазаревићи су 
обележили читав један период историје овог дела Баната. 
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ  ВРШАЦ  (2)

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕМЕЉА 
ВРШАЧКОГ РУКОМЕТА

Код оснивања и на почетку такмичења 
већину играча чинили су вршачки гиназијалци, 
генерација рођених 1950. године, својеврено  
основаца школе „Вук Караџић“, ученици 
наставника физичког васпитања: Атанаса 
Настовског Танаса и ОШ „Жарко Зрењанин“ 
( данас „Јован Стерија Поповић“), Душка 
Пражића Праже. Њихови вршачки узори били 
су генерација гимназијалаца рођених 1946. 
године, Милан Гргин, Зака Гвозденов, Рале 
Раушки, Цвеле Цветковић, Браћа Милошев, 
Саша и Никола Кампфер, Бојан Јањић, Ремус 
Станојев... Они су поставили темеље рукомета 
у Вршцу.

До оснивања првог Рукометног клуба Вршац 
– Јединство, у циљу популаризације рукомета 
играли су се средњешколски турнири на Дан 
Републике, 29. новембра.

Потсетићемо се тима, који је водио 
Миодраг Торбаров Миге, наставник физичког 
васпитања у Гимназији, (својевремени 
фудбалер новосадске Војводине и београдског 
Партизана, репрезентативац Југославије).

И пре но што наставимо причу о новом  
рукометном почетку и оснивању клуба 1971. 
И његовом развоју у протеклих 50 година, са 
дужним поштовањем , захвалношћу и драгом 
успоменом,  одаћемо пошту преминулим 
играчима РК Младост Вршац:

Николи  Маринковићу Ниџи (голман), 
Милану Гргину Грги (голман), Димитрију 
Гвозденову Заки (пивотмен), Миодрагу 
Цветковићу Цвелету (пивотмен), Чедомиру 
Маљковићу Чеди (голман), Стевану Радаку 
Стеви (леви  бек), Ремусу Станојеву (десно 
крило), Иштвану Ђули Ђусију (голман), 
Александру Ацковићу Саши ( голман и секретар 
клуба), Николи Кампферу (десни бек ), Саши 
Кампферу (леви бек), Мирославу Женару Брки 
(лево крило), Драгољубу Милићевићу Браци 
(леви бек), Жикици Симићу Жики (голман ), 
Клинц Болтежару – Жарету Монголцу Монгију 
(голман), Жарку Огризовићу Жарету (десни 
бек и централни), Милану Беновићу Бени ( 
голман ), Драгану Туркану Турету (лево крило).

Наставиће се...

Драгољуб Ђорђевић(Стоје, слева на десно:  Миодраг Торбаров Миге, Бојан Јањић, Милан Ђурић, Никола Кампфер, Кнежевић.
Чуче: Миодраг Цветковић Цвеле, Душан Ананијев , Ђула Киш, Чедомир Маљковић Чеда, Ремус Станојев.

Богдан Милошев Браћа, играч (десни бек) и први 
тренер РК Младост Вршац.

Својевремено наступао за Вулкан, прволигашки 
клуб из Зрењанина.

Златибор Мицић Мицко, професор, први 
председник клуба,

Порта, Вршац: 
такмичарска сезона 1972-1973

Опроштајна утакмица атрактивног пивотмена, 
Миодрага Цветковића Цвелета.

Стоје, слева на десно: Александар Саша 
Ацковић, Миодраг Цветковић Цвеле, Жикица 
Симић, Клинц Болтежар, Драгољуб Ђорђевић, 
Драгољуб Милићевић, Иван Раушки, Часлав 
Вуков, Миодраг  Анђелковић (председник)

Чуче: Тихомир Тодосијевић Осим, Петар 
Рајачић, Богдан Милошев, Жарко Огризовић, 
Милан Дамјановић Геџа.
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Када сте почели да пишете? Како је 
дошло до објављивања прве збирке 
песама? 

- Прве песме писао сам у средњој 
школи, мислим да их још увек имам 
негде у неком фолдеру, али им се свакако 
не враћам. Крајем 2016. ишао сам на 
радионицу која је била у организацији 
Blacksheep.rs-a, пар месеци након тога 
направио сам ужи избор, јер сам имао у 
том тренутку преко 100 песама, а наравно 
да нису биле све за збирку, тако да је у 
прву збирку ушло 40 песама, зрелих и 
целовитих. До објављивања је дошло 
сасвим спонтано и свакако је све водило 
ка томе, као да се подразумевало и као да 
је део мене одувек.  

Колико је за младог аутора 
компликовано да дође до објављивања 
прве књиге? 

- Компликовано је највише због 
финансијских средстава, као и за сваку 

врсту идеје у овој земљи. Многе идеје и 
амбиције су уништене и покошене баш 
због материјалне немоћи. Све остало се 
надограђује и поправља. За прву збирку 
сам нашао спонзора и прошло је сасвим 
у реду. За следећу сам позајмио паре (које 
још увек нисам вратио). 

Како је почела ваша сарадња са 
„Новом поетиком“ која је објавила 
ваше наредне три књиге? 

- Заправо, сам почетак ми је мало 
магловит, јер опет понављам, чини ми се 
као да је та сарадња одувек ту као што је 
и писање одувек ту. Јако је тешко наћи 
независну издавачку кућу која ће испунити 
очекивања аутора. Мислим да је највећи 
проблем аутора и њихових првенаца или 
почетака, то што нимало нису приземни, 
одмах очекују да ће све постати бестселер. 
Што се мене тиче, мој став је да мора много 
да се ради на себи и да треба бити упоран. 
А издавачи су ту да буду темељ и помажу 
у свему томе. Мислим да смо се нашли, 
јер је тако морало да буде. Неке ствари су 
толико једноставне. 

Роман „Напуштајући Ветроград“ 

је прича о стасавању у малом граду и 
преломним годинама одрастања. Да ли 
бисте рекли да се ваш роман наслања 
на светске класике који су се бавили 
овом темом? 

- Могло би се рећи, да. Пишем о свом 
времену, потпуно свестан ситуација, без 
улепшавања или негативности. Дакле, 
једна емотивна, снажна и искрена књига 
о томе како преживети. Па чак иако смо 
срасли мало погрешно. Да је све како 
ваља, живот би био досадан. 

Да ли у њему има неке генерацијске 
специфичности или сматрате да су 
проблеми младих људи на овим 
просторима већ деценијама исти? 

- Смешно је и помало банално што 
свако за своју генерацију сматра да је 
иновативна и да ништа пре њих нико 

није урадио. Спадамо у зачетнике сајбер 
генерације, што за мене не значи много. 
Ја сам аналоган, али се и даље провлачим 
кроз технологију. Некада је јаз био између 
генерација удаљених у просеку 10 година, 
сада је то много ближе. Не успевам да 
похватам све нове термине млађих од 
мене 4,5 година. То су ситнији проблеми. 
А што се тиче ових битнијих, да, исти су, 
постали су фиксни, преносе се са колена 
на колено. Што је опет сасвим смешно, 

ИНТЕРВЈУ

Недавно је у „Тачки сусретања“ одржано вече посвећено 
књижевности вршачког аутора Стефана Кирилова. Иако 
врло млад, Кирилов (1996) иза себе има три збирке поезије 
и роман „Напуштајући Ветроград“. Стефан настоји да 
искрено пише о својој генерацији, за коју каже да мисли да 
је помало „криво срасла“, не радује се када га проглашавају 
„гласом генерације“ јер верује да је друштву потребније 
„хорско буђење“. Своју поезију види као емоционални 
дневник који му, уз музику, помаже да опстане. 

„Напуштајући 
Ветроград“ 
је емотивна, 
снажна и искрена 
књига о томе 
како преживети. 
Па чак иако се 
срасте мало 
погрешно“ 

СТЕФАН КИРИЛОВ, КЊИЖЕВНИК: 

„НЕ ТРЕБА ДА 
СЕ ЧУЈЕ ГЛАС 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ВЕЋ 
ВИШЕГЛАСЈЕ, 

ХОРСКА 
ПРОБУЂЕНОСТ“ 
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некад би ми било цинично, али више није. 

Колико је сам Ветроград важан 
топоним у вашој књизи? Има ли он 
неку врсту „главне споредне улоге“ у 
роману или је он само сценографија 
провинцијског живота? 

- Ветроград је нешто много више од 
саме сценографије. Он те прати где год да 
му побегнеш, у било ком граду дува ветар 
и одмах наравно подстиче носталгију. 
У самом роману постоји пар тренутака 
у коме водимо дијалог, (Ветроград и ја), 
наравно он прича кроз уста паланачког 
менталитета, исфрустрираних генерација 
које уз лошу генетику преносе и погрешно 
васпитање, ограниченост и изгубљеност. 
У тим тренуцима док водимо дијалог, 
он игра главну улогу и то без текста, 
импровизавано сече попут ветра, тада сам 
само ја споредна улога. 

Ваше песничке књиге „Све је 
баш лако“, „Пион са маргине“ и 
„Раштимавање“ углавном се састоје 
од урбане, исповедне поезије са 
много мотива отуђености, осећаја 
спутаности, узалудности и безнађа. Да 
ли бисте рекли да је то нешто што је 

карактеристично за генерацију којој 
припадате? 

- И те како, да. Много пута сам чуо како 
сам ја један од гласова генерације, што 
је по мом мишљењу довољно тужно. Не 
знам, млади људи постају пасивни и онда 
би да чују глас који ће их пробудити или 
вратити у још већи бедак, то није нимало 
добро. Оно што сматрам да треба да се 
деси је вишегласје, хорска пробуђеност. И 
још увек мислим да ће доћи до тога, само 
бих волео да се деси пре кризе средњих 
година. 

Што се тиче самих збирки оне су мој 
емоционални дневник, без њих не бих 
опстао. Много их поштујем и волим, јер су 
ми помогле кроз стравичне периоде. 

У припреми је и ваша четврта збирка 
поезије „Некада смо живели само за 

суботу увече“. Да ли у њој остајете верни 
својим ранијим темама и поетици? 

- Што се тиче нове збирке, за њу 
немам никакву замерку. Увек ми нешто 
након објављивања засмета и заличи да 
није довољно добро и да није морало 
да уђе у збирку, сада по први пут осећам 
да је то то. Сазрео ми је стил, више нема 
толико негативних слика, само реалност 
избија на површину. Нешто се свакако 
променило у мени, више не идем против 
ветра, већ пуштам да ме носи. Сазнао сам 
пар трикова, како се преживљава све ово 
и вешто их користим. 

Чини се да је музика важан елемент 
ваше књижевности; она обилује 
очигледним и скривеним референцама 
на различите рокенрол песме? 

- Музика је уз писање важан елемент 
и самог живота, процентуално и више 
од писања. Не могу да замислим дан без 

музике. Ту је као облик терапије, умирује 
мисли и дозвољава ми да опстанем. 
Можда сам преозбиљно схватио њену 
сврху, али када је тишина око мене, 
почињем да се јежим. Да, има доста 
референци, све то је омаж ономе што ме је 
кроз године васпитавало или усмеравало 
ка стварима и одговорима. Сваки тренутак 
свакога дана, било коју врсту разговора 
икад, могу да повежем са неком песмом. 
Ја сам ходајући џубокс (или ето, спотифај). 

На летос одржаној трибини 
„Вршачка књижевна сцена“ сврстани 
сте међу двадесетак вршачких аутора и 
аутора који су стварали у Вршцу током 
последње две деценије. Где видите 
своје место на књижевној мапи Вршца 
и Србије? 

- Да, та вест ме је баш одушевила. 
Заправо не бих знао како да одговорим на 
то питање. Оно што видим и осећам је да 
из године у годину стасавам и напредујем 
и то је оно што ми је важно. Нема стајања 

у месту, плутања. Сматрам да ћу стварати 
докле год осећам то нешто изнутра, што 
зовем унутрашња музика. А што се мене 
тиче, музика неће престати никада. Тако 
да ето, видим себе како настављам да 
будем продуктиван, свакако неће остати 
незапажено. 

Колико пратите савремену домаћу 
књижевну продукцију и како је 
доживљавате? Постоје ли неки аутори 
који су вам привукли пажњу? 

- Редовно пратим и рекао бих да одавно 
није био овакав налет аутора, поготово 
поезије, што ми је неизмерно драго. 
Постоје разни портали који обелодањују 
тако снажне песничке гласове. Издвојио 
бих фејзбук профил Човјек-часопис, 
на ком можете наћи ауторе из читавог 
региона, стварно право благо. 

Што се тиче аутора, овогодишњи 
фаворит ми је Јелена Маринков, затим 
Стефан Станојевић, Дејан Каназир, Милан 
Мажибрада. Уз наравно вечне: Срђан 
Ваљаревић, Милена Марковић, Марко 
Томаш. 

Т.С. 

„Некада је јаз 
био између 
генерација 
удаљених у 
просеку 10 
година, сада је 
то много ближе. 
Не успевам да 
похватам све 
нове термине 
млађих од мене 
4,5 година“ 

„Сваки тренутак 
свакога дана, 
било коју врсту 
разговора икад, 
могу да повежем 
са неком песмом. 
Ја сам ходајући 
џубокс (или ето, 
спотифај)“ 
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Власти у главном граду Индије, 
Њу Делхију, затвориле су све школе 
и факултете на неодређено време 
због све већег загађења ваздуха. 
Грађевински радови су, такође, 
забрањени до 21. новембра, али је 
направљен изузетак за пројекте који 
се односе на транспорт и одбрану, 
јавио је Би-Би-Си.

Само пет од 11 електрана на угаљ 
у граду има дозволу да ради. Отровни 
дим као последица фестивала 
Дивали гуши Њу Делхи.

Концентрација ПМ 2,5 - ситних 
честица које се таложе у плућима 
- у Делхију је далеко виша од 
безбедносних смерница Светске 
здравствене организације. Неколико 
делова града забележило је у уторак 
цифре близу или веће од 400, што је у 
категорији „тешког” загађења.

Комбинација фактора као што 
су емисије из возила и индустрије, 

прашина и временски услови чине 
Њу Делхи најзагађенијим главним 
градом на свету.

Ваздух је посебно токсичан 
у зимским месецима јер 
пољопривредници у суседним 
државама спаљују стрниште. 
Ватромет током фестивала Дивали, 
који се одржава у исто време, 
додатно погоршава квалитет ваздуха.

Друге мере које су најављене 
укључују забрану уласка камионима 
у Делхи и суседне државе Утар 
Прадеш, Пенџаб, Харијана и Раџастан 
до 21. новембра, осим оних који 
превозе основне намирнице.

Панел је такође упутио апел 
властима да „охрабре” приватне 
канцеларије да дозволе да 50 одсто 
запослених ради од куће како би се 
смањиле емисије из возила и ниво 
прашине. 

Извор: Политика

Један пингвин се појавио на обалама 
Новог Зеланда, најмање 3.000 километара 
удаљен од свог природног станишта 
Антарктика. Аделијски пингвин, кога 
локални становници сада од миља зову 
Пингу, пронађен је изгубљен на обали, 
јавља Би-Би-Си. Хари Синг, локални 
становник који га је пронашао, рекао 
је да је у почетку мислио да је у питању 
„мекана плишана играчка”. Ово је тек трећи 
забележен случај да је један аделијски 
пингвин пронађен на обали Новог Зеланда. 
Синг и његова супруга су први пут наишли 
на пингвина када су шетали после дугог 
радног дана по плажи у Бирдлингс Флету, 
насељу јужно од града Крајстчерча.

„Прво сам помислио да је плишана 
играчка, али је изненада пингвин померио 
главу, па сам схватио да је прави”, рекао је 
Синг за Би-Би-Си, додајући да се пингвин 
није померио читав сат и да је деловао 
исцрпљено.

Он је позвао спасиоце јер је био 
забринут да ће пингвин ући у воду, 
чиме би постао потенцијална мета за 
морске грабљивице. На крају је стигао до 
Томаса Стракеа, који већ око 10 година 
ради на рехабилитацији пингвина на 
Јужном острву Новог Зеланда. Страке је 
био шокиран када је открио да је реч о 
аделијском пингвину, врсти која искључиво 
живи на Антарктичком полуострву. Он 
је исте вечери, заједно са ветеринаром, 
збринуо пингвина. Анализе су показале да 
је пингвин био потхрањен и дехидриран, 
због чега је одмах добио течност и храну. 
Птица ће на крају бити пуштена на једну 
сигурну плажу на полуострву Бенкс, на 
којој нема паса, преноси Танјуг.

Извор: Политика

Гргеч најомиљенији плен штуке * 
Сазрео за размножавање већ у другој 
години живота, гргеч се обнавља и 
брзо преплављује реке и баре, јер је 
изузетно способан за прилагођавање, 
али ту је штука – природни регулатор 
његове бројности. Прилагођен животу 
у свакој води, од најсиромашније 
кисеоником до најхладније, гргеч брзо 
преплављује средину у којој не постоји 
природна кочница. Али природа је све 
предвидела: први гргечићи јављају 
се у тренутку када мале штуке постају 
месождери. Оне се њима вредно хране 
и тако своде број гргеча на прихватљиве 
размере, не само током прве године, 
већ у целом периоду раста ове две 
врсте. Гргеч је најомиљенији плен штуке 
и риболовци добро знају да тамо где 
има сувише гргеча – нема штука. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ЗАШТО У ВОДАМА 
ГДЕ ИМА МНОГО 

ШТУКЕ НЕМА 
ГРГЕЧА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ПИНГВИН СА АНТАРКТИКА ПРЕШАО 3.000 КИЛОМЕТАРА 

ПИНГВИН СТИГАО ДО 
НОВОГ ЗЕЛАНДА  

Четири астронаута са капсуле 
Спејс екс „кру драгон” почетком ове 
седмице безбедно су се спустила у 
Мексички залив на обали Флориде. 
Тако је окончана шестомесечна мисија 
Насе на Међународној свемирској 
станици.

Капсула „кру драгон” слетела је 
падобраном како је планирано нешто 
после 22.30 часова у понедељак, 
објавила је Наса на интернету одмах 
после слетања, наводи Ројтерс.

„У име Спејс екса, добродошли 
кући на планету Земљу”, чуо се глас из 
центра за контролу лета у предграђу 
Лос Анђелеса, који говори посади 
пошто је потврђено да је слетела.

„Сјајно је вратити се”, поручио је 
један од астронаута у радио-одговору.

Посаду, која је провела 199 дана у 
свемиру током ове мисије, чинили су 
два Насина астронаута – командант 
мисије Шејн Кимбро (53) и пилот 
Меган Макартур (49), као и јапански 
астронаут Акихико Хошиде (52), 
специјалиста за мисију Томас Песке, 
француски инжењер из Европске 
свемирске агенције.

Они су у ракети Спејс екс „Фалкон” 
полетели 23. априла из свемирског 
центра „Кенеди” на Флориди. 
Повратак њихове капсуле Спејс екс 
са Међународне свемирске станице 
(ИСС) такође је отворио пут за њихове 
замене које ускоро треба да се нађу у 
орбити, преноси Танјуг.

Извор: Политика

ЗАВРШЕНА ЈЕДНА ОД МИСИЈА У СВЕМИРУ 

ЧЕТИРИ АСТРОНАУТА 
БЕЗБЕДНО СЛЕТЕЛА НА ЗЕМЉУ 

У ЊУ ДЕЛХИЈУ УВЕДЕНЕ ВАНРЕДНЕ МЕРЕ ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

ЗАТВОРЕНЕ ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТИ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општина Пландиште, у сарадњи са ГИЗ-ом (немачком 
владином агенцијом за техничку подршку и сарадњу) 
и Министраством за рад, запошљавање борачка и 
социјална питања, од марта 2019. године, потписивањем 
Меморандума о разумевању, успешно реализује 
пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ 
чије је тежиште на унапређењу социјалних услуга.

У знак захвалности за изузетну сарадњу на овом 
пројекту који се у Србији реализује као пилот 
пројекат, Александар Прица, представник невладине 
организације „Дуга“ из Шапца уручио је Захваницу 
Општини Пландиште. Захвалницу је примио Душан 
Ћурчић, заменик председника општине Пландиште који 
је том приликом захвалио ГИЗ-у и рекао да Општина 
Пландиште има развијену услугу социјалне заштите 
„Помоћ у кући за старија и одрасла лица“ која већ 8 
година функционише на територији целе општине. У 
оквиру ове услуге запослено је 10 геронто домаћице а 
задовољних корисника ове услуге је преко 120.

– Кроз овај пројекат желимо да успоставимо нову 
услугу социјалне заштите „Помоћ у кући за децу са 
сметњама у развоју и њихове породице“. ГИЗ нам је 
пружио огромну подршку кроз доношење законских 
аката за ову услугу, затим је обезбедио обуку за 
10 неговатељица, 5 електричних бицикала који ће 
помоћи неговатељицама за лакше и брже обављање 

посла. Одржане су многе обуке за раднике из система 
социјалне заштите и пружаоце услуга, што је умногоме 
помогло за подизање њихових компетенција, рекао је 
заменик председника Општине Пландиште.

Такође је речено да је Општина у два, три наврата 
добила велику помоћ од ГИЗ-а и у борби против ковид 
19 пандемије у виду заштитних маски, визира, рукавица 
и других хигијенских, дезинфекционих средстава.

Координатор пројекта за Општину Пландиште, 
Татјана Ђорђијевски је овом приликом рекла да је 
Општина на корак од увођења нове услуге која ће бити 
велика помоћ како деци са сметњама у развоју тако и 
њиховим родитељима. Такође је , још једном захвала 
Гиз-у на свесрдној подршци коју је Општини пружио до 
сад и коју ће пружати и на даље за све време трајања 
овог пројекта.

– Драго нам је што је пројекат продужен до 31. 
марта 2023. године и што ћемо и даље наставити да 
сарађујемо на добробит наших грађана који су у систему 
потреба социјалне заштите, посебно се осврћући 
на приоритетне и рањиве групе – изјавила је том 
приликом, координатор пројекта, Татјана Ђорђијевски.

Додели Захвалнице присуствовале су и Александра 
Одавић Мак, начелница Општинске управе општине 
Пландиште и Ђурђевка Тафра, директорица Центра за 
социјални рад општине Пландиште.

ГИЗ УРУЧИО ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

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

Први уговори за куповину куће на селу, на територији Општине 
Пландиште, свечано су потписани у Министарству за бригу о 
селу. Потписивању уговора присуствовао је Горан Доневски 
председник Скупштине општине Пландиште.

“После успешно спроведеног Јавног конкурса за доделу 
бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом 
које је расписало Министарство за бригу о селу, као представници 
локалне самоуправе добилии смо позив да присуствујемо 
свечаном потписивању тројног уговора између Министарства, 
локалне самоуправе и будућег купца који је остварио све услове 
предвиђене конкурсом, каже Доневски.

Доневски је, у име локалне самоуправе, изразио велику 
захвалност свим учесницима који су се пријавили на конкурс.

“Представници Комисије који су обилазили потенцијалне 
објекте који су предмет овог конкурса предали су укупно шест 
захтева заинтересованих лица и искрено се надам да ћемо у 
наредном периоду закључити још уговора. Програм доделе 
средстава има одличну популациону политику чији је циљ 
повећање броја становника на селима, смањење просечне 
старости становништва у сеоским срединама и повећање 
стопе наталитета. Локална самоуправа има првенствено за 
циљ да у сарадњи са Министарством омогући насељавање 
младих на селу, како би се активно радило на развоју и 
напретку села, како бисмо оживели сеоска домаћинства 
и радили на развоју сеоског туризма и пољопривредне 
производње”, рекао је Доневски.

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПОТПИСАНИ ПРВИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ НА СЕЛУ
СВЕЧАНОСТ У МИНИСТАРСТВУ ЗА БРИГУ О СЕЛУ

Локална самоуправа Пландиште обавештава све 
пољопривреднике са територије Општине да ће се у периоду од 
27. до 29. јануара 2022. године одржати трећи Међународни сајам 
воћарства, виноградарства и повртарства “Агро Белграде 2022”.

Агро Белграде 2022 је водећи регионални сајамско – 
конференцијски догађај у области воћарства, виноградарства 
и повртарства који на више од 30.000 м2 окупља преко 1.000 
излагача и брендова, укључујући и представнике највећих светских 
компанија. Подржан је од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије, Града Београда – 
Секретаријата за привреду и УСАИД-овог Пројекта за конкурентну 

привреду.
“Одлична прилика да пољопривредници са територије 

Општине Пландиште узму учешће на овом великом међународном 
сајму, упознају се са новим, модерним агротехничким 
мерама, механизацијом, стекну контакте и нова познанства 
са стручним тимовима у области пољопривреде, упознају се 
са новим конкурсима и пројектима који се финансирају из 
буџета и плановима на унапређењу и развоју пољопривредне 
производње”, истакао је Јован Репац, председник Општине 
Пландиште.

ПРИЛИКА ЗА УПОЗНАВАЊЕ НОВИХ АГРОТЕХНИЧКИХ МЕРА
ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ИЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА САЈАМ “АГРО БЕЛГРАДЕ 2022”

Удружење спортских риболоваца “Смуђ” из 
Пландишта, у сарадњи са хуманитарном организацијом 
Српска солидарност, успешно је организовало 
хуманитарно дружење у шаранском риболову на 
рибњаку Багер у Пландишту, са циљем да се прикупе 
средства за куповину новогодишњих пакетића за децу са 
Косова и Метохије. Током овог хуманитарног такмичења 
укупно је прикупљено 44.000 динара.

“После завршеног хуманитарног турнира могу 
слободно да кажем да сам апсолутно поносан на све 
риболовце који су учествовали, на велику вољу и 
жељу да помогну у прикупљању новчаних средстава 

да обрадујемо малишане са Косова и Метохије. Ово је 
велики успех обзиром да смо прикупили више средстава 
него прошле године и да је посећеност овог турнира 
била много већа. И поред хладног времена одзив наших 
пријатеља риболоваца из Београда, Панчева, Вршца 
и Пландишта био је изнад очекивања. Врло храбро 
су провели 36 сати на језеру Багер и својим малим 
доприносом учинили велику ствар за ову хуманитарну 
акцију. Захвалио бих се свима на учешћу и пожелео нова 
дружења на нашем рибњаку. Видимо се на води ускоро”, 
рекао је Горан Личина, представник Удружење спортских 
риболоваца “Смуђ” из Пландишта.

ЗА ДЕЦУ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
УСПЕШНО ЗАВРШЕН ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР НА РИБЊАКУ БАГЕР У ПЛАНДИШТУ
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ИНТЕРВЈУ: ТАМАРА БЛАТА, УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ: 

„УЖИВАМ ДА ПРОУЧАВАМ МАЛИ СВЕТ МИКРОКОСМОСА“ 
Тамара Блата понела је титулу ученице 

генерације Пољопривредне школе „Вршац“, а 
до тога ју је како каже довело пуно стрпљења и 
ангажовања. Рођена је 9. децембра 2002. године 
у Вршцу, а одрасла је у Великом Средишту где је 
завршила Основну школу „Бранко Радичевић“. 
Данас је студенткиња прве године биологије на 
Природно-математичком факултету у Новом Саду. 
Нада се да ће се једног дана бавити истраживачким 
радом или предавати биологију у школи. 

Шта је био разлог да при упису средње школе 
изабереш Пољопривредну школу? Да ли си данас 
задовољна својим избором? 

- Након завршене основне школе, дошао је ред 
на упис неке средње школе око чега сам се јако 
двоумила, али ипак сам уписала Пољопривредну 
школу идући стопама моје сестре на коју сам се јако 
угледала. Четири године средњег образовања су 
брзо прошле и могу рећи да сам веома захвална за 
знање које су ми професори пренели. То знање ме је 
обликовало у оно шта данас јесам. 

У којим областима су твоја интересовања? 
- Рекла бих да немам неких посебних интересовања 

јер волим да сазнајем нешто ново из сваке области 
живота, али морам признати да ме највише интересује 
свет око нас, јер је непредвидив, мистериозан и пун 
невероватних ствари које тек треба да се открију. 

Какве успехе си остварила током школовања? 
Да ли си учествовала и у неким ваннаставним 
активностима? 

- Током основног и средњег образовања 
учествовала сам на смотри рецитатора, на разним 
ликовним конкурсима (мада нисам ништа освојила 
али је у сећању остало лепо искуство), волонтирала сам 
на свима нама познатој манифестацији „Грожђебал“, и 
учествовала у квизу „Колико се познајемо“. 

Колико је друштвени ангажман важан за младе људе? 

- Друштвени ангажман младих је врло значајан 
јер не само да се младе особе упознају са новим 
људима и стичу нова искуства, већ то обликује 
њихов карактер, ствара нове успомене и 
доживљаје, и пружа слободу младима да буду своји. 

Шта значи бити најбољи у једној генерацији? 
- Најбољи у једној генерацији значи бити 

пожртвован, знати свој циљ и не скретати ни 
лево ни десно. Успех долази мукотрпним радом 
и ангажовањем, као и спремношћу да увек нешто 
жртвујемо, али на крају, уз пуно стрпљења, то се 
враћа као награда. 

Који факултет си уписала? Да ли је избор био 
једноставан и чиме си се водила при одабиру? 

- Уписала сам Природно-математички факултет 
у Новом Саду, смер Дипломирани биолог, што и 
није било једноставно одлучити јер ипак је то била 
важна прекретница у мом животу. При одабиру сам 
се водила жељом да заиста уживам у студирању, 
док будем слушала предавања, читала књиге, 
учила... 

Предавања су већ почела. Какви су ти први 
утисци? 

- Већ мало више од месец дана предавања су у 
току и могла бих рећи да колико су напорна, исто 
толико су и занимљива предавања и вежбе. Вежбе 
микроскопирања су ми посебно интересантне и у 
томе уживам док гледам мали свет микрокосмоса. 

Какви су твоји планови и амбиције за 
будућност? Чиме желиш да се бавиш? 

- Лично, нисам баш нека особа која гледа 
далеко у будућност јер сматрам да је исувише 
непредвидива, али за сада ми је у плану да завршим 
студије и пронађем посао као потпору за даљи 
живот. Ипак се надам да ћу радити оно за шта сам 
се школовала, можда као професор биологије или 
у некој лабораторији, што бих јако волела, како бих 
се бавила истраживачким радом. 

Т.С. 
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 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (142)

ЈЕРЕТИЧКА УЗВИШЕНОСТ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА
Пајин Триптихон прикуцан за зид чека да 

прими у духовни загрљај ретке посетиоце који 
у њему виде онолико колико могу да добаце 
у навикама самоперцепције и ишчекивања 
билборда у пар секунди. Својевремено слава 
Триптихона требало је да замрачи генијално 
откриће неког апаратчика да је тај исти 
Триптихон  само копија, чак  реплика, неких 
старијих дела и да тако  умање добре намере 
Пајине. При томе се спонтано заборавља да је 
апсолутно све наша модерна и постмодерна 
копија свега што је аутентично никло негде у 
великом свету и први који направи реплику 
тих дела бива слављен  као авангардни 
уметник  па и данас његова  дела  красе домове  
богатих скоројевића као сигурна инвестиција 
оверена од стране брокера историчара 
уметности. Када би се неко дрзнуо да употреби 
метлу  правог поштења и на чистац истера 
шта то треба да вреднује историја уметности 
огромна већина тих слика попадала би са 
зидова а њихове вредности постале би чист 
инвестициони губитак.

Да се то не би десило стално се клонирају 
тезе, апотеозе, приче о открићима 
стваралачких генија како би инвеститора 
у постмодерна дела охрабрили за даље 
черупање.

Чини се никад више самородних сликара 
и никад досаднијих неликовних дела 

академских јуродива. Резултат је апсолутно 
игнорисање све мањег броја изложби, све 
мање посетилаца, потпуно мртва галеријска 
делатност слично томе ко купује књиге поезије 
и ко чита оно што још није  бацио. 

У времену равнодушности према 
сопственој духовности кога интересују домети 
туђе духовности? Кад нисмо мотивисани 
да ишчитавамо себе, да се преиспитујемо, 
тестирамо под уметничким дејством музике, 
слике, поетике свих врста, што би неко уопште 
чекао пред сликом да ухвати онај јединствени 
тренутак када после препознавања 

иконографије наративног садржаја одједном 
у просторе свести гурне јединствени осећај 
неког смисла који смо уочили, не у слици већ 
у себи. Смисла превратничке креативности 
за које је уметност каписла, животне недаће 
барутно пуњење а наш гнев, бес и немоћ 
пројектил који мења свет и квари намере оних 
који мењају нас да би лакше мењали свет.

У времену апсолутних социјалних 
беспомоћности потпуно контролисаних 
друштава и људских судбина, да би остали бар 
мало људи помогле су бајке као снови најави 
који испуњавају немогуће јеретичке мисли. 

Данас све већу немоћ, пасивност и предају 
компензују људи бескрајном понудом видео 
игрица у којима постају ратници, господари, 
способни и ефикасни бар у превом делу 
игрице да се смањи колективна неуроза како 
би рекао неки умни психоаналитичар и то је 
стварно јалови вентил сигурности попут све 
популарније бесмислице Тик-Тока у коме млад 
човек може све што у стварном животу не 
може.

Пајин Триптихон је мирна чак лежерна 
слика једног идеализованог живљења, једног 
достигнутог раја, без струје, воде, интернета, 
аутомобила. Наше јавне просторе красе 
сјајне слике неоспорних високих домета, 
али истовремено као цивилизацијска замка 
ратова бестијалних демонских страсти које 
нас обузимају и троше привидно су наша снага 
и највећи домет а не интелигентна опција 
Триптихона.

Емоционална интелигенција настала 
је још у време првог оседланог коња када 
је дивљу страст  племените животиње 
укротио разум крхког споријег човека и то 
је постала победнничка комбинација борбе 
против себе, својих страсти и неразумљивих 
сигнала артикулисаних у страсти емоција и 
подложности њима где се учи зауздавање и 
кормилирање дивљим рекама сопственог ума.

Т. Сухецки

Пред вама се налази трећа збирка 
прича Мухарема Баздуља. После 
седам година он се вратио краткој 
прозној форми – ако се уопште може 
рећи да ју је икада напустио с обзиром 
на то да је од најранијих почетака до 
данас остао веран краткој причи. Иако 
су настајале у временском распону 
од седам година, приче у овој збирци 
чине целину на тематско-мотивском 
и композиционом плану: оне говоре 
о људским наравима и животним 
усудима; заплети и преокрети су 
маестрално осмишљени, хумор 
је непретенциозан, све приче су 
заокружене и у целости лепе.

Мухарем Баздуљ (Травник, 1977) 
писац, новинар и преводилац. 
Објавио је петнаестак књига, највише 
романа и збирки прича, од којих су 
се у последњих неколико година 
издвојили Лутка од марципана 
(2016) и Квадратни корен из живота 
(2018). Књиге су му преведене 
на енглески, немачки, пољски, 
украјински, бугарски и македонски 
језик, а поједине приче и есеји на још 
десетак језика. Добитник је неколико 
књижевних и новинарских награда, 
међу којима су Станислав Сташа 
Маринковић дневног листа Данас и 
Богдан Тирнанић Удружења новинара 
Србије. Са енглеског језика превео 
је десетак књига, између осталог: 
изабрану поезију В. Б. Јејтса, преписку 
Џека Керуака и Алена Гинсберга, као 
и биографију Данила Киша Извод из 
књиге рођених, коју је написао Марк 
Томпсон. Живи у Београду.

„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 „Јеванђеље по 
Јерониму“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу 
Сема Копланда  „Чарли се претвара у 
кокошку“, освојиле су је Јелена Даниловић и 
Бисерка Дивић. 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“.

ЈУНАЦИ НАШЕГ ДОБА

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ПРИЧА КОЈЕ СУ МОГЛЕ БИТИ ВАШЕ

Тихе су ноћи у кругу двојке, у 
топлим становима пеку се подварак 
и прасе, отвара се вино и спрема 
руска салата, мирно је све док једна 
изненадна смрт на божићно вече не 
прекине тај низ...

Суптилно а снажно, роман у десет 
прича доноси галерију међусобно 
повезаних личности из чијих ћемо 
прича сазнати шта се за божићну ноћ 
дешава иза осветљених прозора: 
зашто би Бобан да одложи венчање 
са Мајом, зашто је Ана абортирала, 
зашто се Марко не разведе иако 
му је брак већ одавно пукао, како 
наизглед минорни догађаји у трену 
могу да промене нечији живот, коме 
су се деценијама скриване тајне и 
лажи исплатиле а коме дошле главе 
када су коначно откривене… И да 
ли је љубав након више деценија 
могућа или ће и она, као и сећања 
на неке приче са Дорћола и Балкана, 
нестати попут трагова у снегу.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

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

У прошлом броју поклањали смо 
роман „Туђи живот“ освојиле су га 

Данијела Јухас и Анка Ђорђевић. 
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“.

ЖИВОТ ЈЕ ИСКРА ЉУБАВИ, 
АЛИ И СТАЗА ПОРЕД ПОНОРА

“ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН У ДЕСЕТ ПРИЧА
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ПРИВРЕДНА САРАДЊА 
СРБИЈЕ И СРПСКЕ У УСПОНУ

Током протеклог викенда у Бања Луци су одржани Дани 
Војводине - представљање туристичких и привредних 
потенцијала АП Војводине. Сусретом са председником Владе 
Републике Српске Радованом Вишковићем, председник 
Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић завршио 
је посету Бања Луци. Том приликом изражено је обострано 
задовољство због значајног раста трговинске размене 
између Републике Српске  и Србије, која је у првих девет 
месеци ове године износила око 600 милиона евра, што је 30 

одсто више него прошле године. 
Председник Привредне коморе Војводине Бошко 

Вучуревић информисао је председника Вишковића о свим 
активностима које су у Привредној комори Војводине 
предузете како са Привредном комором Републике Српске 
тако и са привредницима који су спремни да улажу у слободне 
индустријске зоне као и да пласирају своје производе како 
на тржиште РС тако и заједнички на трећа тржишта. После 
конфренција у Новом Саду у Привредној комори Војводине 

на којој су присуствовали председница РС Жељка Цвијановић 
и председник Владе Радован Вишковић покренуто је низ  
конкретних  корака наших привредника. 

Председник Владе Републике Српске Радован Вишковић 
истакао је да је  извоз из Републике Српске на подручје Србије 
увећан за 40 одсто у односу на исти период прошле године, 
док је увоз роба из Србије већи за 20 одсто, те нагласио да 
је и у будућности потребно радити на додатном увезивању 
привредних субјеката.

Како је наглашено, изражена је обострана спремност и 
за заједнички наступ предузећа из Републике Српске и АП 
Војводине на привредним сајмовима у иностранству, као и за 
уједињени излазак на ино - тржишта. 

Један од конкретних корака који су проистекли из 
акционог плана који Привредна комора Војводине има 
са комором али и другим институцијама у Српској јесте 
промоција наше привреде на сајамским манифестацијама, 
попут сајмова у Бијељини и Бања Луци, које је Привредна 
комора Војводине наступом свесрдно подржала. 

Током разговора Председника Привредне коморе 
Војводине Бошка Вучуревића и министра пољопривреде 
Републике Српске др Бориса Пашалића  дефинисано је да 
ће наредни заједнички сусрет бити управо у Привредној 
комори Војводине, где ће се на иницијативу покрајинског 
секретаријата за пољопривреду са министарством 
пољопривреде РС и Привредном комором Војводине 
одржати Конференција о органској производњи,  уз 
учешће произвођача из АП Војводине и Републике Српске. 
Конференција  ће се у Привредној комори Војводине одржати 
30. новембра. 

Током сусрета са представницима Привредне коморе 
Српске и других институција председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић позвао је њихове представнике 
да се пријаве за учешће на овогодишњи Регионални пословни 
форум који ће у Привредној комори бити организован 25. 
новембра у онлајн формату. 
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РАЖЊИЋИ ХОЛАНДЕЗЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 250 г Матијевић пилећих 
прса
- 1 кашичица соли
- 1 кашичица бибера
- ½ кашичице љуте млевене 
паприке
- 2 кашике маслиновог уља
- 100 г гауда сира
- 20 г Матијевић панчете
- презле

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа прса исећи на 
шницле и излупати чекићем за месо. Уље и зачине измешати 
и премазати шницле са обе стране. Отопити путер. Презле 
и нарендани гауда сир помешати. Шницле уваљати у путер 
(пазити пошто је врућ), па у презле помешане са гауда 
сиром.

Матијевић панчету исећи на режњеве. Уролати шницле, 
обмотати Матијевић панчетом и прицврстити чачкалицом 
или  накацити на дрвце за ражњице. Науљити плех и 
сложити месо 

Пећи 40 минута на 200°Ц. На пола печења окренути месо.

БУДИМСКА КРОМПИР САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:

-- 500 г кромпира
- 150 г Матијевиц 
Будимске кобасице
- 5-6 киселих 
краставцица
- 2 мања црвена лука
- 1 кашицица зрна 
слацице
- со, бибер
- 2 кашике уља

ПРИПРЕМА: Скувати кромпир у љусци. 
Матијевић Будимску кобасицу исецкати на такне 
трачице, краставчиће на ситне коцкице, а црвени лук на 
режњеве. Коцкице краставчића добро оцедити.

Кад се кромпир охлади, ољуштити га, исећи на 
плошке, посолити и побиберити. Тако припремљеног 
ставити у посуду за служење, додати сецкане оцеђене 
краставчиће, црвени лук, зрна слачице (могу и да се 
изваде тегле са киселим краставцицима), исецкану

Матијевић Будимску кобасицу и уље и све добро 
промешати.

ТРИКОЛОРЕ СА 
ВОЋЕМ

НАМИРНИЦЕ:

- 500 мл воде 
- 2 кесице желатина 
- 200 г шећера 
- 4 кесице шлага 
- 150 г млевеног кекса 
- 150 г уситњеног разног 
воћа

ПРИПРЕМА: Умутити желатин са водом. 
Додати шећер и ставити да прокључа.

Оставити да се охлади, а потом додати кесице шлага и 
мутити док се маса не згусне па је поделити на 3 дела.

У први део ставити млевени кекс, у други уситњено воће 
(малине, купине, јагоде... ). У трећи део ништа не додавати. 
У калуп за торте ставити прво део са кексом, затим воћни и 
на крају смесу без додатака. Торту оставити да одстоји 2 х у 
замрзивачу.

ЛАКС РОЛАТ СА 
БРУСНИЦАМА

НАМИРНИЦЕ:

-- 500 г Матијевић лакс 
кареа
- 2 кашичице зачина Ц
- бибер
- 80 г путера
- 4 јаја
- 50 г сувих брусница

ПРИПРЕМА: Матијевић лакс каре исећи и 
истањити (дебљина око ½ цм) тако да се добије велики 
правоугаоник. Додати зачин Ц и бибер по укусу. Скувати 
јаја, па жуманца испасирати са путером, а беланца ситно 
исецкати. На месо нанети жуманца, посути

сецканим беланцима и брусницама и увити у ролат. 
Увезати кухињским канапом. Пећи 45 минута у рерни 
загрејаној на 200°Ц.

Повремено преливати соком које је пустило месо. 
Служити хладно.

СВИЊСКИ ЈЕЗИК У 
ПЕЧЕНИЦИ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 Матијевић свињски 
језик
- 100 г Матијевић 
димљене печенице 
исечене на траке
со, бибер
- мајчина душица
- црвена паприка
- чили
- 500 г кромпира
Сос:
- 1 кашика масти
- 1-2 кашике брашна
- коморач
- со, бибер
- вода

ПРИПРЕМА: Помешати зачине и натрљати Матијевић свињски језик. 
Матијевић димљену печеницу исећи на траке и њима обмотати Матијевић свињски 
језик па причврстити

кухињским концем или чачкалицама. Кромпир исечен на дебље колутове скувати 
у сланој води 10 минута. Месо ставити да се пече око пола сата на 220°Ц. Додати 
оцеђени

кромпир, окренути Матијевић свињски језик и пећи још око 20 минута. Месо 
извадити и кромпир пећи док не добије хрскаву корицу. 

Сос: Загрејати маст и додати брашно. Кратко пропржити, додати коморач и залити 
водом. Зачинити према укусу и још кратко прокувати. Матијевић свињски језик сећи 
на дебље комаде и служити са кромпиром и сосом

СЛАДОЛЕД ТОРТА 
СА ОРАСИМА И 

ЧОКОЛАДОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 5 дл млека
- 200 г шећера
- 20 г желатина у праху
- 250 г шлага у праху
- 150 мл киселе воде
- 100 г млевених ораха
- 100 г чоколаде за 
кување
- 100 г млевеног кекса
Декорација:
- 1 кесица шлага

ПРИПРЕМА: Скувати млеко и шећер. Кад 
проври, кувати још 2-3 минута и склонити са рингле. Кад 
се прохлади, желатин размутити у мало воде и додати у 
млеко и шећер. Оставити да се потпуно охлади. Умутити 
шлаг са киселом водом и полако га додавати у смесу од 
желатина, све време мутећи миксером. Сјединити смесу и 
поделити на три дела. У један ставити орахе, у други кекс, 
а у трећи истопљену чоколаду. Узети калуп за торту и 
обложити провидном фолијом. Сипати фил са кексом, па 
фил са чоколадом и накрају фил

са орасима. Ставити у фрижидер преко ноћи да се 
стегне. Сутрадан изврнути на тацну, скинути фолију и 
нафиловати шлагом умућеним према упутству са кесице. 
По жељи украсити свежим воцем.
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MAGYAR TÜKÖR
A MUZSLYAI LEHEL SPORTKÖZPONT KERETÉBEN

Felavatták az új, fedett 
műfüves labdarúgópályát
Muzslyán a sportélet csak 

az első és a második vi-
lágháború között kez-

dett komolyabban kialakulni. 
Az akkori fiatalok, főleg taná-
rok és kereskedők gyermekei, 
kezdeményezték a különbö-
ző játékokat. Ezek a csapatok 
azonban még nem voltak ver-
sengésre alkalmasak. 1930. már-
ciusában Simon Ferenc és fia 
kezdeményezésére megalakult 
a Sportkör. Ők ezután tömörí-
tették a játékosokat és az így ki-
alakított csapat csak barátságos 
mérkőzéseket játszott. 1941-ben 
újra megszervezik a csapatot és 
ekkor már a napjainkban is jól 
ismert Lehel nevet kapta meg a 
klub. Az elmúlt hétvégén egy je-
les esemény részesei lehettek a 
muzslyai és környékbeli sport-
kedvelők, ugyanis megtartották 
a helybeli Lehel Labdarúgóklub 
fennállásának 80. évfordulója 
alkalmából rendezett közpon-
ti ünnepséget, amely keretében 
ünnepélyesen átadták az új, fe-
dett, műfüves labdarúgópályát. 
Az egybegyűltekhez a házigaz-
dák nevében Váci Mihály, a Le-

hel Labdarúgóklub elnöke és 
Sztójkó József, városi tanács-
tag szóltak.

- Az idén, amikor közösen 
ünnepeljük a labdarúgóklub 80. 
évfordulóját, büszkén mond-
hatjuk, hogy egy olyan létesít-
ménnyé nőtte ki magát eme 
Sportközpont, ahova több mint 
120 gyermek és fiatal jár edze-
ni, ezenkívül beindult a lányo-

kat tömörítő labdarúgó-csapat 
is, valamint egy olyan fedett, 
műfüves pályát sikerült létre-
hozni, amely biztosítja gyerme-
keink és a sport jövőjét Muzs-
lyán – emelték ki beszédükben. 
A jelenlevő játékosokat, szülő-
ket és sportkedvelőket Palágyi 
Szabolcs, a topolyai TSC Lab-
darúgóklub vezérigazgatója és 
Kormányos László, tartományi 
sport- és ifjúságügyi segédtit-
kár is köszöntötték, majd Ka-
lapis Sztoján atya áldását kö-
vetően, hivatalosan is felavat-
ták a fedett labdarúgópályát. 
Az ünnepség keretében a leg-
fiatalabbak néhány barátságos 
mérkőzést is játszottak, a mu-
zslyai öregfiúk csapata pedig a 
magyarországi Börcs telepü-
lés játékosaival mérték össze 
labdarúgó tehetségüket. A fe-
dett, műfüves labdarúgópálya 
felépítése Magyarország Kor-
mánya, a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság, a Bethlen Gábor 
Alap, a topolyai TSC Labdarú-
góklub, a muzslyai Lehel Lab-
darúgóklub, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ), Nagybecs-
kerek Város és Muzslya Helyi 
Közössége Tanácsának támo-
gatásával valósult meg.

BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREK VÁROS ÉS A TURISZTIKAI SZÖVETSÉG 
SZERVEZÉSÉBEN
MÉZVÁSÁRT RENDEZTEK NAGYBECSKEREKEN
Október 1-jén és 2-án első alkalommal rendeztek Mézvásárt Nagybecskereken. 
A vásáron tíz, méhészettel foglalkozó család, illetve vállalkozó jelent 
meg, mégpedig Muzslyáról, Nagybecskerekről, Melencéről, Perlaszról és 
Lázárföldről. A több mint 1000 méhcsaláddal működő, több évtizedes múltra 
visszatekintő, muzslyai Bálint-méhészet is jelen volt a rendezvényen. Bálint 
Nórától megtudtuk, hogy az idén mezei, akác- és hársmézzel, valamint a 
köhögést csillapító és az immunrendszert erősítő termékekkel kedveskedtek 
az érdeklődőknek. Ezenkívül a Bálint-méhészet pultján megtalálható volt még 
az úgynevezett krémméz is, különféle gyümölcsökkel – meggy-, málna- és 
áfonyaízzel – keverve.  BORBÉLY TIVADAR

MUZSLYÁN BARNA MÁRIA VENDÉGEI VOLTUNK
A KÖVIRÓZSA 023 KÖRENYEZETVÉDELMI CIVIL 
EGYESÜLET MEGÁLMODOJÁNÁL

Mi is pontosan az a Kövirózsa 023? Az Egyesület megálmodója Barna 
Mária a nagybecskereki Október 2. Általános Iskola pedagógusa volt 
nyugdijaztatásáig. A gyerekeket igyekezet megszeretettni a környezettel 
mint pedagógus.
Láttam, hogy rossz a helyzet, sok a szemét, a gaz, nem rendezett a 
környezet. Erzsébetlakon születtem, gyermekkorom nagy részét itt Muzslyán 
éltem le. Itt a házak előtt szebbnél szebb virágoskertek voltak, kora 
tavasztól késő őszig virágzottak a szebbnél szebb rózsabokrok, mindez ma 
már csak emlék. Túl nagy a zaj. Valamikkor csendes volt az élet a faluban 
ezt szeretném vissza varázsolni - valja Barna Mária a minap amikkor 
felkerestük családi házában Muzslyán.
Az Egyesület első lépése az elmúlt szombaton egy jól megszervezett 
önkéntes munkaakció volt, amelyben férjem István segédkezett. Az 
Egyesületet céja minél syélesebb körű együtműkődés kialakítása más 
szervezettekel. Íly módon jött létre Pretz István a Nemzetközi Szent 
György Lovagrend tagjának ajánlására és a rend Békés –megyi priorjának 
támogatássával az elsö közös kezdeméynezésére. Párdányban a helybeli 
római katolikus temetőben ez alkalommal kitakariották, és rendezték 
az Első világháborúban elesett helybeli lakosok emlékére állított 
emlékoszlopot. A helyi közösség titkára Simić Vojo támogatta ezt a 
kezdeményezést.
Remélhető, hogy a jővőben is lesznek hasonló akciók, nem csak Párdányban 
vagy Muzslyán, más helységekben is. KÉP ÉS SZÖVEG PRECZ ISTVÁN

A MUZSLYAI RÉMUSZ – HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

A hagyományok éltetése – Pásztornap volt Muzslyán
Az évszázados múltra visz-

szatekintő állattenyésztés 
amellett, hogy jelentős gazda-
sági ágazatnak bizonyult, rend-
kívül gazdag tárgyi és szelle-
mi kulturális örökséget hordoz 
magában. Az állattenyésztés-
nek, ezen belül a juhtartásnak 
két olyan sajátosságát emelhet-
jük ki, melyek a nyári és téli le-
gelők közti vándorlásból fakad-
nak, s amelyek jelentősen meg-
határozták/ meghatározzák a 
pásztorok/ juhászok, életét és 
kultúráját; egyrészt az ember-
nek a természettel való rend-
kívül szoros kapcsolatát, más-
részt pedig eme mesterség sa-
játos, elszigetelt voltát. A pász-
torok, juhászok, kondások és 
kanászok egykori kunyhójá-
nak, háziállatőrző- és földmű-
velési/mezőgazdasági eszköze-
inek, valamint a hagyományos 
mindennapi ételek és öltözé-
kek bemutatásával a helybe-
li RÉMUSZ-Hagyományápo-
lók Egyesülete – a koronajár-

vány miatt rendhagyó - tizen-
hetedik alkalommal rendezett 
Pásztornapot Muzslyán. Az ese-
mény hagyományosan egy bir-
kapaprikásfőző-versennyel és 
a pásztorétkek bemutatásával 
kezdődött. Míg a 23 bogrács-
ban rotyogott az ízletes papri-
kás, addig sor került a háziasz-

szonyok által készített édes-és 
sós sütemények, illetve a férfi-
ak által előállított házipálin-
kák szemléjére is, valamint – 
az esős időjárásra való tekin-
tettel – egy rövid művelődési 
műsorra is, melyben a kancsi-
kásokon kívül felléptek a Szer-
vó Mihály Általános Iskola Mé-

hecske énekcsoportjának fia-
taljai is. A rendezvényt Molnár 
Viktor, a Tartományi Mezőgaz-
dasági Fejlesztési Alap igazga-
tóhelyettese, Palatinus Aranka, 
helytörténész és Bacsó Mihály, 
a RÉMUSZ – Hagyományápoló 
Egyesület elnöke nyitotta meg. 
A házigazdák a Magyar Ház-
ban kiállítást is szerveztek, ahol 
az odalátogatók megismerked-
hettek a pásztorok életmódjá-
val. Ezenkívül sor került né-
hány régi mesterség bemutatá-
sára, a helybeli cserkészek pe-
dig régi pásztorjátékokat eleve-
nítettek fel a MAKK - helyisé-
gében. A XVII. Pásztornapot a 
Tartományi Oktatási, Jogalko-
tási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi – Nemzeti Közös-
ségi Titkárság, a Bethlen Gábor 
Alap, a Magyar Nemzeti Tanács, 
a RÉMUSZ – Hagyományápo-
lók Egyesülete, a Persu-üzlet-
lánc és Muzslya helyi közössé-
gének tanácsa támogatta.

BORBÉLY TIVADAR

A MUZSLYAI SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOMBAN
AZ ARANY- ÉS EZÜSTLAKODALMASOK ÜNNEPE

A muzslyai Szűz Mária Szent Neve-templomban tartották meg október 
3-án a 25. és az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok ünnepi 
szentmiséjét, a helybeli Don Bosco Családok Egyesülete és a plébánia közös 
szervezésében. Kalapis Sztoján atya celebrálta a szentmisét, mely keretében 
az aranylakodalmukat ünneplő Vastag József és Erzsébet, valamint Báló 
Mihály és Anna, továbbá az ezüstlakodalmukat ünneplő Hatalák Tibor és 
Zsuzsanna, Şzarvák János és Anikó, Szőke István és Márta, Palatinus Ervin 
és Zsuzsanna, Bodor Oszkár és Angéla, Süveg Ernő és Zsuzsanna, Rankov 
Rade és Jolán, Jónás Janó és Krisztina, Tóth Zoltán és Valéria, Séra Attila és 
Danijela, Varga Tibor és Ottília, illetve Csíkos Ernő és Marika újra örök esküt 
fogadtak egymásnak. BORBÉLY TIVADAR

 »A pásztorbotok faragása

 »A legfiatalabb játékosok

 »A fedett lapdarúgópálya

„
Egy olyan 
létesítménnyé 
nőtte ki magát eme 
Sportközpont, ahova 
több mint 120 gyermek 
és fiatal jár edzeni

 »A házaspárok

 »Barna István és Pretz István az emlékmű előtt

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

и односе с верским заједницама АП Војводине
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SVE NA JEDNOM MESTU:
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Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

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

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

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају мања кућа у Авалској 

7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 
стрна, 100 метара од  асвалта, 
добро уа  виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

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

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

Продајем стан у строгом 
центру, први спрат, стара градња, 

63 м², две терасе. Цена 59.000 
€.Тел. 064/9174777.

На продају двособан 64м² стан 
на Војничком тргу, једнособан 
стан 45 м². Тел. 064/2355436

Продајем једнособан стан код 
дома пензионера 3. спрат 45 м² 
цена 33.000 еура. Тел. 063/1077271

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

Издајем  гаражу у граду између 
Дворске улице и Позоришта. 
Месечно 25 евра. Тел.064/5152245

РАЗНО

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

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.Тел.062-437-236

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

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

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

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

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

На продају круњач и прекрупач 
Пољострој, дизел мотор 

Ломбардини 12 кс нов. Тел. 063/308-
331.

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

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

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

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

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

Радим послове везане за 

дрва, шут, ризлу и избацивање 
непотребних ствари. Тел. 064/412-
4994.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем или мењам за огревно 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

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

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

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

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

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

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

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

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

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

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

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

064/5264980.
Продајем металну ограду за  

степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/ 
1871673.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем  2 тркачка бицикла 
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/843-5097

Продајем предратни круњач 
кукуруза (у добром стању) Тел. 
060/8435097

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

063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени 

130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел. 
063/737-5149

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 

013/2839416
Купујем Сингер машину за 

шивење испаравну, комплетну. Тел. 
063/482418 и 013/861-419.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„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

Подајем велику празну 
гробницу са 6 места без споменика 
на Православном гробљу уз 
Павлишки пут , пренос  власништва 
тестаментом. Тел. 066/8076207.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

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

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани на 
разговор. 
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

2. 
БЕЛОЦРКВАНСКО 

ПРИБРИЖЈЕ

Бела Црква је једна слободна 
војна комуна у срезу Влашко-
илирског пука, која се налази на 
45 степени северне ширине и 
39 степени и 30 минута источне 
дужине, један сат удаљена од 
Дунава, на граници Србије и 
истовремено је најјужнија, али и 
најнижа кота  краљевине Угарске.

Град су основали немачки 
колонисти након пожаревачког 
мира 1718 . и ни њихово  
виноградарство није старије. Већ 
у турском рату 1730. и касније , 
када су 1788. Османлије продрле 
у Банат град је паљевином и 
пљачком опустошен а опустошени 
су и њихови засади винове лозе; 
но вредноћа и предузимљивост 
становника убрзо је надокнадила 
причињену штету и сада град има 
1016 кућа и 5506 становника од 
чега су две трећине Немци а једна 
трећина Срби и Румуни.

Град је саграђен у подножју 
једног наплављеног брежуљка  
који је повезан са огранцима 
Банатских планина, протеже 
се у дужини  од две миље, у 
једној очаравајућој долини  тако 
сакривен да  га  путник који  долази 
из Вршца може уочити тек када се 
спушта низ брдо и кад се приближи 
првим кућама града.

Свуда наоколо, према истоку, 
северу и западу протеже се 
благо, виновом лозом засађено 
прибрежје и само према југу од 
града полази узак земљашни 
језичак, који је ограничен Дунавом 
код Нове Паланке.

Ниједан путник неће се покајати 
да пењући се на више квоте 
овдашњих винограда добије бољи 
преглед овог дивног пејзажа, на 

што се надовезује и историјска 
успомена из времена сурових 
турских ратова. Само у даљини 
види се блиставо огледало Дунава, 
који је притешњен кусићким и 
српским планинама, а ускоро 
измиче поглед, да би се свом 
силином провлачио међу моћне 
стене, где наставља дивљи и 
бучни ток.У подножју Кусићких 
планина, на северној страни према 
долини, тече Нера, која се не може  
приметити из даљине, и улива се 
у Дунав између Соколовца и Нове 
Паланке. 

Не може се замислити лепши, 

од осталог света одсечени 
предео, нити за виноградарство 
повољнија конфигурација, због 
свог јужног положаја виновом 
лозом засађених подгорја, које 
употпуњују дивна клима. Али, 
на жалост, што је у Угарској 
често појава, пејзаж кваре 
виноградарске куће и колибе.

У овоме планинском котлу 
заштићеном од свих утицаја 
оштрих ветрова, мало се зна о 
штетним ноћним мразевима у 

пролеће. Овде температура у 
току лета достиже 28, што траје 
током целог јула и августа, а чак 
и у септембру задржава се на 18. 
Зима је кратка и  касна (наступа тек 
крајем децембра) и тако умерена 
да се многи радови у виноградима 
могу окончати пре и у току зиме. 
Овај тако повољан и изолован 
виноградарски регион има врло 
ретко штете од града, јер од 1793. 
до 1832. године,значи за пуних 
59 година, град је падао само два 
пута, наиме 1793. и 1810. године. 
Непрекидна и трајна топлота  
климе не доприносе само раној 
берби, која се обично обавља у 
току септембра, и у јачини и ароми 
сокова  винове лозе, него и  томе 
што  се и из закаснелих гроздова, 
који се у другим крајевима не беру 
и остављају да висе на чокоту, 
добија на време добро вино.

Док се сорте винове лозе у 
јужној Француској и Италији као 
пузавице пењу на перголе, што је 
питорескно и оку веома пријатно, 
а Францизи и Италијани своју 
бербу обављају у висини и на тај 
начин од тла, на коме гаје и друге 
културе, отимају двоструку жетву 
, дотле ми у Угарској мукотрпно 
пузимо по земљи да би сакупили 
божји благослов. Али Богу 
хвала! Ми имамо земље и тла 
још довољно и радо се клањамо 
мајчици земљи, знајући да вино 
које се добија од грожђа високо 
повезане лозе, никад се не може 
упоредити по квалитету са вином 
ниског чокота; да плод лозе 
пузавице никад не сазри тако 
добро, као онај са патуљасте лозе 
када је она засађена као овде, 
да ужива у зрацима сунца које 
се одбијају од тла. И ко још може 
сумњати у овакву реченицу, кад 
ми Мађари изложимо наш у свету 
знаменити нектар као доказ.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (14)
ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ 

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

ОД ФРАНЦА ШАМСА
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА”, СМАРТ ПРЕС, ГОДИНА 44, БРОЈ 1247, 15. 
НОВЕМБАР 2019.

35 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА И РАДА

Друштво за борбу против шећерне болести Града Вршца 
једно је од најстаријих у Србији. Обележило је завидан јубилеј - 
35 година постојања и рада. Приређена је пригодна свечаност у 
Геронтолошком центру, 12. новембра, два дана пре Светског дана 
борбе против шећерне болести које Друштво редовно обележава.

- Тридесет пет година је значајан јубилеј Друштва за борбу против 
шећерне болести Града Вршца, које има своје представнике и на 
вишим нивоима, у организацијама Војводине и Србије, нагласила 
је Татјана Николић, чланица Градског већа задужена за здравство 
и социјалну заштиту, поздрављајући присутне у име Града Вршца и 
градоначелнице Драгане Митровић. – Оболели од шећерне болести 
значајна су популација, а ми смо ту да заједно предупредимо 
оно што можемо и спроводимо превентивне акције у складу са 
постојећим капацитетима и могућностима.

Ово је једна од активности невладиног сектора које Град Вршац 
у потпуности подржава, а спој јавног сектора и удружења грађана 
је врло значајан за наше суграђане. Све мере и активности, које 
произилазе из рада оваквих удружења, могу само бити на добробит 
наших грађана, због тога их локална самоуправа подржава. Искрено 
се надам да ће Вршчани што више користити релаксирајуће 
активности у оваквим удружењима, а што мање терапеутске. 
Љиљана Обрадовић, председница Друштва за борбу против 
шећерне болести Града Вршца, подсетила је на бројне активности 
удружења током протеклих 35 година рада.

„ВРШАЧКА КУЛА“, СМАРТ ПРЕС, ГОДИНА 44, БРОЈ 1248, 22. 
НОВЕМБАР 2019.

БОРЦИМА “ГАРДА” 13 МЕДАЉА 
У Спортској хали у Жабљу је 17. новембра одржан “Куп Војводине”. 

На турниру је учествовало преко 120 такмичара ит 20так клубова. На 
турниру је наступила и екипа БК Гард са 13 чланова и успела да се 
окити са исто толико медаља.

Прво место су освојили: Милица Николић мл. пионирка -30кг, 
Марко Печеничић -ст. пионир -42 кг, Лука Секулић ст. пионир - 
51кг, Вања Станисављев кадеткиња - 50. Друго место су освојили: 
Андреј Петковић мл. пионир -26кг, Урош Недин ст. пионир - 51кг, 
Анђела Баришић јуниорка -70кг, Анђела Костадинов јуниорка 
-75кг. Треће место освојили су: Марија Николић –ст. пионирка -60кг, 
Михајло Грујић ст. пионир -37кг, Милан Костадинов ст. пионир -42кг, 
Бранислав Секулић кадет - 56кг, Вукашин Пурић јуниор - 70кг.

По завршетку такмичења проглашени су најуспешнији спортисти 
по узрастима и у конкуренцији млађих пионирки је Милица Николић 
из БК Гард проглашена за најбољу такмичарку у свом узрасту. Клуб 
БК Гард је у укупном пласману заузео 3. место.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ  9. КОЛО

Војводина - Колубара   83: 72
Динамик - ОКК Београд 97 : 88
Тамиш - СПД Раднички  76 : 80
Вршац- Слога  75 : 82
Слобода-Младост   106 : 110
Дунав - Здравље   83 : 72
Златибор - Нови Пазар 98 : 79
Металац - Слодес   93 : 71

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

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 5. КОЛО

Бечеј -Банат  1 : 3
Кулпин- Рибница 2  3 : 2
Топличанин -Шумадија 0 : 3
Футог- Војводина 2  3 : 1
Лозница -Железничар 1 : 3
К. Митровица - Ужице 3 : 0

1.Железничар 5       5 0 15
2.Шумадија 5       4 1 12
3.К. Митровица 4       3 1 10
4.Топличанин 97 5       3 2 9
5.Ужице  5       3 2 9
6.Футог  5       3 2 8
7.Банат  5       2 3 7
8.Војводина 2 4       2 2 6
9.Кулпин  5       2 3 4
10.Рибница 2 5       1 4 3
11.Лозница 5       0 5 1
12.Бечеј  3       0 3 0

РУКОМЕТ ТРЕЋА ЛИГА ВОЈВОДИНА - 
“ИСТОК” 7. КОЛО

Нафтагас - Младост  16 : 29
Владимировац-Јединство 25 : 39
РА Динамо -Униреа  40 : 20

1.РА Динамо 6        6 0         0 12
2.Младост 6        5 0         1 10
3.Раднички 6        4 0         2 8
4.Јединство 6        3 0         3 6
5.Нафтагас 6        2 0         4 4
6.Униреа  6        1 0         5 2
7.Владимировац 6        0 0         6 0

Играчи Слоге заслужено су славили у Миленијуму максимално 
искористивши слаб дан Вршчана и њихову најгору партију на домаћем 
терену ове сезоне. Јунаци тријумфа Краљевчана били су шутерски 
надахнути Самојловић и Стаменић који су у тренуцима одлуке у последњем 
периоду меча били сигурне руке, практично без грешке погађали 
вршачки кош и свом тиму обезбедили недостижну предност. Резулататска 
неизвесност владала је у читавом току првог полувремена, иако се видело 
да тренер Слоге Димитријевић има више расположених играча од свог 
колеге Ђокића чији су се пулени мучили да стигну до поена у ситуацијама 
које су у претходним мечевима са лакоћом решавали. Овог пута изостала 
је нападачка имагинација НИколића, није било прецизних шутева Димића 
и Јурчека, док су Васиљевић и Јековић изгубили битку под таблом од 
Матовића и Бараћа. До прве озбиљније предности Слога је дошла у 
финишу трећег периода када је Симеуновић поентирао и донео 12 поена 
предности свом тиму (60:48), а када је на 6 минута пре краја Самојловић 
погодио тројку за највећу предност гостију од 17 поена (73:56) било је јасно 
да бодови одлазе за Краљево. Куриозитет је да су Вршчани надскочили 
ривала, имали 11 офанзивних скокова, али су промашили доста зицера и 
нису материјализовали други, понекад и трећи напад како је требало. Још 
је драстичнија разлика у корист Слоге била када је у питању шут за три 
поена, најбољи стрелци Вршчана Димић, Јурчек и Николић погодили су 
две тројке из 13 покушаја док су на другој страни Стаменић и Самојловић 9 
пута погодили тројку из 19 покушаја.

Б. Ј.

ПРВИ ПОРАЗ ВРШЦА У СЕЗОНИ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

ДАЛЕКОМЕТНА ПАЉБА 
КРАЉЕВЧАНА У МИЛЕНИЈУМУ

КО Ш А Р К А

Одбојкаши Баната су тријумфом у Бечеју прекинули серију од три 
узастопна пораза и показали да нису од одустали од амбиција да се нађу 
међу три првопласирана тима на крају првенства.

После испитивања снага у првој половини првог сета (17:17), Вршчани 
су у финишу били конкретнији и добили тај део игре са 25:20. У другом сету 
Бечејци су поправили блок и, углавном, имали резултатску предност од три 
до четири поена. Међутим, после 24:19, играчи Баната нанизали су четири 
поена заредом, али није дошло до потпуног преокрета, јер је домаћин 
успео да реши сет у своју корист резултатом 25:23. Слична резултатска 
неизвесност била је и у трећем сету, али су сада Вршчани имали идентичну 
предност 24:19, а домаћи у финишу сустизали. Ипак, морали су да се 
помире с губитком сета резултатом 23:25. У четвртом сету неизвесност је 

трајала само само до 15:16. Завршница сета, самим тим и меча, припала је 
Вршчанима, који су се кући вратили са три вредна бода.

БАНАТ У БЕЧЕЈУ ОСТВАРИО ДРУГУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ 

ПОВРАТАК ВРШЧАНА НА ПУТ ПОБЕДА

ВРШАЦ – СЛОГА 75:82 (16:19, 20:19, 16:24, 23:20)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца: 100, судије. Белошевић, Седлар, 
Стрика.
ВРШАЦ: Радовановић 2, Л. Јовановић, С. Јовановић 3, Агоч 8, Илић 13 (6 
ск), Јурчек 10 (4 ас), Васиљевић 10 (8 ск), Димић 9 (4 ск), Јековић 2 (7 ск), 
Тејић 6, Мајсторовић, Николић 12.
СЛОГА: Костић 8 (4 ск), Матовић 8 ( 12 ск, 8 ас), Бараћ 12 (8 ск, 5 ас), 
Тодосијевић, Ковачевић, Белоиоца, Вујовић, Симеуновић 11 (4 ск), 
Карапанџић 2, Стаменић 19, Самојловић 22.

 Стрелци СК „Уљма“ остварили су запажене резултате у Сремској 
Митровици где је одржано 3. коло Лиге пионира Војводине. Екипа 
пионира у саставу: Петар Панић, Никола Ивков и Јован Рудњанин 
освојила је прво место у дисциплини ваздушни пиштољ. У 
појединачној конкуренцији: 1. место Петар Панић, 2. место Никола 
Ивков, 3. место Јован Рудњанин.

ЗАПАЖЕН НАСТУП 
ПИОНИРА УЉМЕ У 
ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

ОД Б О Ј К А

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ЗАОСТАЛОМ МЕЧУ 8. КОЛА
МЛАДОСТ – ВРШАЦ 88:84 (27:17, 25:21, 22:18, 14:28)

Вршчани су пружили снажан отпор АБА 2 лигашу из Земуна у 
заосталој утакмици 8. кола КЛС, али то није било довољно да направе 
изненађење. Изабраници тренера Владимира Ђокића су у последњој 
четвртини запретили домаћину, али је ипак капитал Младости од 
22 поена (68:46) из 27. минута био недостижан. Најефикаснији у 
тиму Вршца били су Јековић са 14, Илић и Агоч са по 12 и Слободан 
Јовановић и Јурчек са по 11 поена. У тиму Младости најефикаснији 
били су Гавриловић и Белић са по 16 поена. У наредном колу Вршац 
гостује крагујевачком Радничком.

БЕЧЕЈ - БАНАТ   1:3  (20:25, 25:23, 23:25, 20:25)

Бечеј, Спортска дворана ОСЦ „Ђoрђе Оредин Баџа“. Гледалаца: 100. 
Судије: Страхиња Тришић и Милица Арсић.
БЕЧЕЈ: М. Ракић, Мехић, И. Вуканић, Гајичић, Пиљојчић, Ђ. Рајић, 
Мирковић, Башић, Миловац, В. Вуканић, Коковић.
БАНАТ: Тривунић, Павловић, Станишић, Лукић, Радан, Марков, Николић, 
Богуновић, Јоцин, Јовановић, Пауновић, Савин, Шарунац.

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

Вршчанин Вук Михајловић из Теквондо клуба Еурошпед освојио 
је златну медаљу, у изузетно јакој конкуренцији, на Отвореном 
првенству Сарајева. Михајловић је до првог места стигао победом 
над домаћим такмичарем, који је уједно био прворангиран у тој 
категорији. За ТК Еурошпед, на такмичењу у Сарајеву, наступили су 
и Вања Ранков и Огњег Драгосављевић.

УСПЕХ МЛАДОГ 
МИХАЈЛОВИЋА НА 

ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ 
САРАЈЕВА

Т Е К В О Н Д О
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 14. КОЛО

ОФК Кикинда- ОФК Вршац  1 : 4
ОФК Бечеј 1918 - Стари Град  1 : 2
Јединство (СП) - Тиса  1 : 2
Борац (С)-Раднички (Зр)  4 : 0
Хајдук 1912 - Феникс 1995  0 : 1
Омладинац -Текстилац  2 : 1
1. Мај Рума -Раднички 1912  0 : 2
 
1.Феникс 1995 14     10 2          2 32
2.ОФК Вршац 14       9 4          1 31
3.ОФК Бечеј 1918 14       9 3          2 30
4.Омладинац 14       9 0          5 27
5.Текстилац 14       8 2          4 26
6.Борац (Ш) 14       7 2          5 23
7.Борац (С) 14       6 4          4 22
8.Раднички 1912 14       7 1          6 22
9.1. Мај Рума 14       6 3          5 21
10.Тиса  14       4 4          6 16
11.ОФК Кикинда 14       5 1          8 16
12.Јединство (СП) 14       4 1          9 13
13.ОФК Стари Град 14       4 0        10 12
14.Динамо 1945 14       3 1        10 10
15.Раднички (Зр) 14       3 1        10 10
16.Хајдук 1912 14       3 1        10 10

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”  14. КОЛО

Борац - Слога   1 : 1
Ц.звезда (ВС) -Јединство (БК)  2 : 4
БАК - Козара   0 : 0
Јединство (В) - Ц.звезда (РС)  4 : 4
Омладинац ФАМ - Полет  4 : 1
Слобода - Пролетер   3 : 0
Бегеј - Војводина 1928  2 : 1
Нафтагас - Младост   6 : 0
 
1.Омладинац ФАМ 14    10 2          2 32
2.Слобода 14     9 3          2 30
3.Јединство (БК) 14     9 2          3 29
4.Нафтагас 14     9 1          4 28
5.Борац  14     6 5          3 23
6.Војводина 1928 14     7 1          6 22
7.Ц.звезда (РС) 14     6 3          5 21
8.Јединство (В) 14     6 3          5 21
9.Младост 14     5 4          5 19
10.Бегеј  14     4 5          5 17
11.Козара 14     3 6          5 15
12.Пролетер 14     4 2          8 14
13.Ц. звезда (ВС) 14     3 3          8 12
14.Полет  14     2 5          7 11
15.БАК  14     2 4          8 10
16.Слога  14     0 5          9  5

ПФЛ ПАНЧЕВО 14. КОЛО

Партизан (Г) - Јединство С.  0 : 1
Партизан (У) - Спартак 1911  4 : 0
Стрела - Југославија  4 : 2
Вултурул - Потпорањ  1 : 3
Црвена звезда- Хајдучица  1 : 1
Долина - Слога (БНС)  3 : 0
Долово - Стари Тамиш  2 : 0
Будућност (А) - Раднички (К)  0 : 1
 
1.Раднички (К) 14     10 0         4 30
2.Долина  14       9 3         2 30
3.Јединство Стевић 14       8 3         3 27
4.Црвена звезда 14       7 3        4 24
5.Партизан (Г) 14       7 2        5 23
6.Потпорањ 14       6 5        3 23
7.Будућност (А) 14       6 4        4 22
8.Партизан (У) 14       7 1        6 22
9.Хајдучица 14       5 4        5 19
10.Долово (-1) 14       5 3        6 17
11.Вултурул 14       5 2        7 17
12.Слога (БНС) 14       3 6       5 15
13.Стрела  14       3 4       7 13
14.Југославија 14       3 3       8 12
15.Стари Тамиш 14       2 3       9  9
16.Спартак 1911 14       3 0       11  9

Ефектном победом у Кикинди Вршчани су се вратили на 
победнички колосек после два ремија и задржали шансе 
да се у последњем колу боре за титулу јесењег првака. 
Меч је обележио Марко Качаревић који је са два поготка 
трасирао пут ка новим бодовима и себи обезбедио место 
у тиму кола где му друштво прави најбољи стрелац ОФК 
Вршцаове сезоне Јовковић. Све је практично било решено 
после првих 45 минута, када је ОФК Вршац головима 
Јовковића и Качаревића стекао два гола предности, што 
се у показало као недостижна предност за Кикинђане који 
су тек у последњих 15 минута угружавали гол Марковића. 
До тада су Филип Илић и још једном Качаервић затресли 
мрежу домаћина па су Кикинђани голом из једанаестерца 
у финишу меча само ублажили пораз. Тренер Вршчана 
Ненад Мијаиловић био је задовољан победом, али не и 
игром током свих 90. минута.

- Одиграли смо јако добар меч, били смо одлични, али 
само 75 минута . После смо се недопустиво опустили, што 
више не сме да нам се дешава, јер нас је то већ коштало 
неких бодова. Да је утакмица била готова у 75. минуту то 
би за мене била једна од најбољих представа овог тима, 
рекао је шеф струке ОФК Вршца.

У последњем колу ове јесени ОФК Вршац у суботу од 13 
часова дочекује Хајдук из Куле.

- Победа је императив и искрено очекујем је.  Хајдук је 
великан српског фудбала, клуб са традицијом, тренутно  
имају проблема,  али надам се њихом уздизању на пролеће. 
Фаворити смо и то морамо да покажемо на терену, јасан је 

Мијаиловић.
ОФК Вршац у последњем колу првог дела сезоне 

неће бити комплетан, поред раније повређених Бојана 
Благојевића и Шошевића у тиму неће бити Османагића 
који има коронавирус, Качаревић има парне картоне, 
али се у тим враћа Драгићевић после четири утамице 
суспензије.

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВО СЛАВИЛИ У 14 КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА И НАСТАВИЛИ ТРКУ ЗА  ТИТУЛУ

ВРШАЧКА КОШАВА 
ОДУВАЛА КИКИНЂАНЕ

ОФК КИКИНДА – ОФК ВРШАЦ 1:4 (0:2)

ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”14. КОЛО
 
Подриње - ОФК Вршац  2 : 2
ОДР - Омладинац   6 : 0
Динамо 1945 - Раднички (Зр)  1 : 2
Петрика - Инђија   2 : 1
Раднички (СМ)-Петар Пуача  6 : 0
Пролетер 2006-Железничар  0 : 1

1.Петрика 14    10 3         1 33
2.ОФК Вршац 14      9 4         1 31
3.ОДР  14      9 3         2 30
4.Железничар 14      9 2         3 29
5.Инђија  14      9 0         5 27
6.Раднички (Зр) 14      8 2         4 26
7.Раднички (СМ) 14      8 0         6 24
8.Омладинац 14      4 2         8 14
9.Подриње 14      4 1         9 13
10.Пролетер 2006 14      3 2         9 11
11.Петар Пуача 14      1 0        13 3
12.Динамо 1945 14      0 1        13 1

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - “ЈУГ”13. КОЛО

Инђија -Дербy 2015   0 : 3
Петрика -ОФК Вршац  1 : 3
Јединство (СП)-Раднички (Зр)  0 : 1
ГФК Словен -Раднички (СМ)  4 : 2
Железничар -Пролетер 2006  4 : 1
Омладинац Спорто 023  2 : 5
Раднички (Ш)-ОДР   3 : 1
 
1. ОФК Вршац 13     12 1          0 37
2.Дербy 2015 13     10 0          3 30
3. Железничар 13     10 0          3 30
4.Раднички (Зр) 13      9 2          2 29
5.Спорто 023 13      9 1          3 28
6.Јединство (СП) 13      7 0          6 21
7. ГФК Словен 13      7 0          6 21
8.Петрика 13      6 3          4 21
9.Инђија  12      4 1          7 13
10. Раднички (Ш) 13      4 0          9 12
11. Раднички (СМ) 12      3 0          9 9
12.Пролетер 2006 13      2 1         10 7
13. ОДР  12      1 1         10 4
14. Омладинац 12      0 0         12 0

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ” 14. КОЛО

Раднички (Ш) - ОФК Вршац  0 : 0
ГФК Словен -Омладинац  6 : 1
Динамо 1945 -Раднички (Зр)  0 : 2
Петрика -Инђија   1 : 0
Раднички (СМ)-Петар Пуача  1 : 0
Раднички (НП)-Железничар  0 : 4

1.ОФК Вршац 14    10 3          1 33
2.ГФК Словен 14     9 1          4 28
3.Петар Пуача 14     8 3          3 27
4.Железничар 14     7 4          3 25
5.Петрика 14     8 0          6 24
6.Динамо 1945 14     6 3          5 21
7.Раднички (СМ) 14     5 4          5 19
8.Инђија  14     5 3          6 18
9.Раднички (Зр) 14     5 2          7 17
10.Омладинац 14     4 5          5 17
11.Раднички (Ш) 14     1 2         11  5
12.Раднички (НП) 14     1 0         13  3

Клуб малог фудбала Форум из Вршца победом у 
последњем колу над Фортуном у Новом Саду (7:6) 
завршио је јесењи део сезоне Треће лиге на лидерској 
позицији, са добрим изгледима да на крају избори за 
место у плеј офу које гарантује предност домаћег терена. 
Изабраници тренера Ненада Варађана у Новом Саду 
су остварили пети тријумф и у наставку их чекају још 
три изазова у регуларном делу сезоне. Стратег Форума 
посебно је поносан на чињеницу да је резултат остварен 
са подмлађеним тимом селектираним у највећем делу од 
играча из омладинске школе.

- Почела је и Омладинска лига Војводине где имамо 
највеће амбиције иако нам је екипа најмлађа. Истакао бих 
да је Форум последњих година изнедрио много играча 
који су играли или играју за омладинску репрезентацију 
Србије и имамо једног сениорског репрезентативца. 

Традиција ће се сигурно и даље наставити јер и сад имамо 
много талентованих играча, нагласио је Варађан.

ТРЕЋА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ЈУГ 7. КОЛО

Фортуна - Форум  6 : 7
Краљевићево - Индианс 2013 2 : 4

1.Форум 6 5 1 0 16
2.Индианс  6 5 0 1 15
3.Краљевићево 6 2 1 3 7
4.Фортуна 5 1 0 4 3
5.Кикинда 5 0 0 5 0

ФУ ТС А Л

Дефанзивац са голгетерским инстиктом: Марко Качаревић

ВРШЧАНИ УСПЕШНО ЗАВРШИЛИ ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ ТРЕЋЕ ЛИГЕ

ФОРУМ НА ПУТУ ПОВРАТКА МЕЂУ ДРУГОЛИГАШЕ
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