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УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - РУМУНИЈА

„ЗДРАВО СТАРЕЊЕ И ДЕМЕНЦИЈА - БОЉИ ЖИВОТ“
После 30 месеци трајања пројекта „Здраво
старење и деменција - бољи живот“ у
Специјалној болници за психијатријске болести
„др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу, у петак, 19.
новембра, одржана је завршна конференција
за медије на којој су представљени резултати.
На конфернцији су говорили прим. др Татјана
Воскрсенски, директор СБПБ “Др Славољуб
Бакаловић”, а путем видео везе Силвиу Тинца
и др Виолета Моросои из Окружне болнице за
ургентну медицину из Решице.
- Наша здравствена установа, заједно
са партнерима из Решице, овај пројекат
имплементира
путем
ИНТЕРРЕГИПА
програма прекограничне сарадње РумунијаСрбија, од маја 2019. године. После 30
месеци имплементације пројекат се успешно
приводи крају, уз значајне и трајне резултате,
као што је изградња новог објекта од 1.000
квадратних метара - Центра за деменцију у
оквиру круга вршачке болнице, капацитета
30 постеља, изграђеним у складу са свим
важећим прописима Републике Србије и

Старијим суграђанима омогућено сигурно лечење и
правовремена дијагностика: др Татјана Воскрсенски

Европске уније. Током пројекта, организована
је кампања ширења свести о деменцијама, као

и о негативним последицама стигматизације
лица која болују од деменција, уприличени
су стручни скупови и обуке за стручњаке с
обе стране границе, а у болници у Решици
је набављена медицинска опрема. Такође,
написан је и пуштен у рад специјализовани
софтвер који омогућава стручњацима с обе
стране границе да размењују мишљења и
уопштено пружају квалитетнију здравствену
негу лицима која болују од деменција”, рекла је
др Татјана Воскресенски.
Укупна вредност пројекта била је 1.175.580
еура за оба партнера на пројекту, од чега
Европска унија финансира 85 одсто, док
корисници сами обезбеђују преосталих 15
одсто. Покрајински секретаријат за финансије
Аутономне покрајине Војводине обезбедио је
вршачкој Специјалној болници део средстава
потребних за суфинансирање пројекта.
- Потрудићемо се да у наредном периоду,
сходно потребама овог региона, отворимо
још неки објекат, можда дневни центар
за деменцију, чиме би нашим старијим
суграђанима
и
њиховим
породицама
омогућили правовремену дијагностику и
мирно и сигурно лечење. Као крајњи резултат
овог пројекта објавили смо књигу која се
бави истраживањима фактора ризика у
области Караш – Северин и Јужнобанатском
региону чиме смо хтели да унапредимо наша
знања и учинимо превенцију ових обољења
неопходном, закључила је директорка
Воскрсенски.

ТРАДИЦИОНАЛНА СМОТРА ВОЗИЛА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

МЕХАНИЗАЦИЈА СПРЕМНА, СОЛИ И АГРЕГАТА
ИМА У ДОВОЉНИМ КОЛИЧИНАМА
Град Вршац је у потпуности спреман за
почетак зимске сезоне, а у понедељак 22.
новембра извршена је смотра дела возила
којима ће се путеви одржавати предстојеће
зиме на територији града.
- Управо смо искористили прилику
да погледамо механизацију која ће бити
коришћена на територији Града Вршца и
уверимо се да је у питању нова и најсавременија
механизација, која ће бити на располагању
у читавом периоду трајања зимске сезоне.
Обезбеђене су довољне количине соли и

агрегата за потребе зимске службе, а услед
повећане потрошње предвиђена је набавка и
додатних количина, истакао је Дејан Чебзан,
члан Градског већа за инфраструктуру.
Временска ситуација пратиће се на дневном
нивоу и без обзира на временске услове,
механизација и људство биће 24 часа у стању
потпуне приправности и спремни да одговоре
на све захтеве.
- Радови се изводе на основу уговора о
јавно приватном партнерству, а Град Вршац
је у потпуности укључен у рад зимске службе

Град Вршац директно руководи зимским одржавањем
путева: Дејан Чебзан, члан Градског већа за
инфраструктуру

преко комуналних служби и оне директно дају
налоге приватном партнеру који су приоритети
и како ће се одвијати зимско одржавање. У
случају екстремних зимских услова са својом
механизацијом и људством укључиће се и ЈКП
“Други октобар”, који поседује механизацију
потребну да одговори на све додатне захтеве,
рекао је Чебзан.
Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
ИТАЛИЈАНСКЕ ПРИВРЕДЕ

Град Вршац, под покровитељством Амбасаде Италије у
Београду, организовао је манифестацију “Дан отворених
врата италијанске привреде у Вршцу”, која се поклапа
са иницијативом Националним даном малих и средњих
предузећа Италије. За део мреже Удружења италијанских
производних и услужних компанија Конфиндустрија
Србија уприличен је свечани пријем у Градској кући, а
догађају су присуствовали и амбасадор Италије у Београду
Карло Ло Кашо и председник удружења Конфиндустрија
Србија Патрицио Деи Тос. Радном састанку који је уследио
присуствовали су и представници три италијанске фирме
које послују на територији Вршца.

људима који су заинтересовани да заједно са нама граде
будућност. Не могу довољно да нагласим важност тога да се
млади упознају са радом предузећа и радном етиком. Видели
смо да овде постоји одлична сарадња и бројне активности
на изградњи будућности за младе, на чему бих желео да
честитам Граду Вршцу – рекао је Деи Тос.
Градоначелница Вршца Драгана Митровић истакла је
предности Вршца као домаћина за стране компаније, међу
којима и добар географски положај, близину Београда и
границе са Румунијом.
- Трудимо се да обезбедимо и добру инфраструктуру,
на чему и тренутно радимо. Како је наша индустријска
зона скоро попуњена, почели смо са изградњом нове
индустријске зоне у Вршцу која ће се простирати према
граничном прелазу. У плану је и велики пројекат изградње
интермодалног терминала, уз који ћемо, верујем, постати још
атрактивнији за инвеститоре – рекла је Митровић и додала
да јој је посебно задовољство што италијанске фирме које
послују у Вршцу имају сјајну сарадњу са средњим школама
па ученици имају прилику да овде обаве своје праксе, а
касније можда пронађу и запослење.

Италијанска предузећа у Вршцу запошљавају 270 радника:
Делегација италијанске амбасаде и руководства Града
Вршца у обиласку

- Ова иницијатива приповеда о италијанској
предузетничкој култури чија су мала и средња предузећа
носећа структура. Многа од тих предузећа су за своја
улагања изабрала Србију. Вршац је домаћин различитих
италијанских предузећа која запошљавају око 270 радника,
са прометом од око 1,38 милиона евра. Та предузећа су
симбол динамичне Италије која наставља да улаже у Србију
са циљем друштвене, економске и еколошке средине, што
је и тема овогодишњег Дана малих и средњих предузећа
Италије – рекао је амбасадор Ло Кашо.

ОДБОРНИЦИ РАЗМАТРАЛИ
13 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА
Разматрање Консолидованог извештаја
о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца
за период 01. 01. 2021. – 30. 9. 2021. године
и доношење Одлуке о другом ребалансу
буџета Града Вршца за 2021. годину,
најважније су тачне 13. Седнице Скупштине
Града Вршца која је одржана у четвртак, 25.
новембра у Великој сали Градске куће. Овај
број „Вршачке куле“ у време одржавања
седнице налазио се у штампи па ћемо
опширнији извештај објавити у наредном.
Одборници су утврђивали и просечне
цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2022. годину на територији Града
Вршца, разматрали Информације о степену
усклађености планираних и реализованих
активности ЈКП „Други октобар“ за период
01. 01. 2021. – 30. 9. 2021, Извештај о раду
Предшколеске установе „Чаролија“ за радну
2020/2021. годину , као и годишњи план рада
за радну 2021/2022. годину Предшколске
установе „Чаролија“. Седма тачка дневног
реда била је доношење Одлуке о измени и
допунама Одлуке о одржавању и заштити
јавних зелених површина, затим се
приступило доношењу Одлуке о покретању
поступка отуђења катастарске парцеле
број 1369/5 КО Брзеће из јавне својине
Града Вршца непосредном погодбом. Тачка
10 била је доношење Одлуке о покретању
поступка прибављања права службености
колског пролаза на катастарској парцели
број 4 КО Гудурица у корист катастарске
парцеле број 3 КО Гудурица, уследило је
доношење Одлуке о усвајању измене Плана
детаљне регулације централне зоне Вршца
за простор паркинга у Стеријиној улици у
Вршцу. Затим су одборници расправљали
о оснивању Градског савета родитеља
Града Вршца, док је последња тачка била
доношење Решења о изменама Решења
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у
Вршцу.

АКЦИЈА „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“
УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД“

ХУМАНИ ГРАЂАНИ
ВРШЦА ОБЕЗБЕДИЛИ 68
ПОМАГАЛО

Вршац гради нову индустријску зону: Драгана Митровић,
градоначелница Вршца

Делегација амбасаде Италије и италијанских
привредника, заједно са представницима три италијанске
компаније које послују у Вршцу посетила је и Гимназију
“Борислав Петров Браца” и Школски центар “Никола
Тесла”.
Централна тема овогодишње манифестације је одрживи
развој у складу са циљевима Агенде 2030 Уједињених
нација: Корпоративна друштвена одговорност, ефикасно
коришћење природних ресурса и одрживи развој, који у
центру има људе и будућност младих генерација.

Италијанска привредничка култура су мала и средња предузећа:
Карло Ло Кашо, амбасадор Италије у Србији

Представници привредника Италије који послују у Србији
истакли су своје задовољство досадашњом сарадњом.
- У целом свету представљамо своја предузећа младим

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ВРШЦА

Посета Гимназији „Борислав Петров Браца“

Акцијом “Сакупи хумани чеп” купљена
су нова мултифункционална инвалидска
колица. Сакупљено је 2.200 кг или у чеповима
990.000 чепова. Колица су донирана нашем
члану Удружења Бранимиру П., колица имају
вишеструку намену за непокретна лица.
Удружење наставља са сакупљањем чепова
и захваљује се свим учесницима акције.

Поштовани суграђани чепове наше
акције “Сакупи хумани чеп” можете да
остављате где год видите наше комби
возило по граду, код пријатеља наше
акције, у кућицама у центру града, нашем
игралишту или у удружењу од понедељка
до петка у периоду од 08-13 часова, Бул.
Милоша Обилића 10.

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

Велики јубилеј Пољопривредне
школе „Вршац“, стогодишњица
рада и постојања, обележен је
прошлог петка. У холу школе
одржана је свечана седница којој су
поред запослених присуствовали
и бројни бивши професори
и ученици, данас остварени
привредници,
предузетници,
стручњаци
у
различитим
областима... Истог дана у вечерњим
сатима у Народном позоришту
„Стерија“
представљена
је
монографија школе „Првих сто
година“,
отворена
истоимена
изложба фотографија и одржана
свечана академија на којој су
поред ученика Пољопривредне
школе наступили и чланови
КУД „Грозд“, као и ученици и
професори Музичке школе „Јосиф
Маринковић“.
- Оставили смо траг у времену,
а то је оно што је најбитније. О
обележавању великог јубилеја
који се ближио почели смо да
размишљамо још 2019. године, а
једна од идеја од почетка је било
објављивање монографије која би
се надовезала на ону објављену
2001.
године,
поводом
80.
годишњице школе. Времена је било
мало, али је ипак откривено много
тога новог о историји школе, док
су са друге стране неке недоумице
остале за неке нове истраживаче
који ће тек доћи и који ће писати
нове монографије када се буде
прослављало 150 година рада ове
школе – рекао је директор школе
Срђан Клиска.
Изложбу
је
припремио
и отворио Ђура Мрђа, а
монографију
су
представили
аутор Иван Стојановић и коаутор
Урош Божанић који су истакли
да је захтевно истраживање
представљао задовољство али и
велику одговорност. Иако многи
подаци о раду школе, нарочито у
првим годинама након оснивања,
нису
сачувани,
истраживања
архивске грађе открила су низ
занимљивих информација о томе
како се школа мењала кроз време и
на који начин су биле организоване
настава и рад школског имања.
- Јубилеј није само важан
догађај за нашу школу, већ и
за наш град. Пољопривредна
школа „Вршац“ представља један
од симбола града, будући да је
Вршац град вина, добре хране и
изузетне туристичке понуде, а све
то је изнедрила наша школа која
је основана далеке 1921. године.
Настављамо да идемо у корак са
временом, трудимо се да улажемо
у образовање нашег кадра, а то
доказују и успеси некадашњих
ученика наше школе – истакла је
Марија Митрованов Милојевић,
професорка
филозофије
у
Пољопривредној
школи
и
модераторка представљања нове
монографије школе.
За првих сто година кроз
Пољопривредну школу „Вршац“
прошло је више од 10.000 ученика,
међу којима је велики број
успешних привредника, стручњака
и предузетника, али и уметника
и спортиста, са поносом истиче
садашње руководство школе.
Т.С.
Фото: А. Путник
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ ВРШАЦ (3)

ПРВЕ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ

Након оснивања и првих такмичарских сезона,
рукометна игра наставља да привлачи пажњу, тим
пре, што се екипа, одмах након прве такмичарске
сезоне, пласирала у виши ранг.
Сами играчи напредовали су у освајању игре и
заједно са својим тренерима, освајали су и тактичку
страну овог динамичног спорта.
На олимпијским играма у Минхену 1972. године,
рукомет је по први пут уврштен у званично
такимичење, као нови спорт. Репрезентација
Југославије, предвођена маестралним тренером
Владом Штенцлом, побеђује на турниру и осваја
златну медаљу. Покрајац, Хорват, Лаврнић,
Прибанић, Поповић, Арсланагић... постају идоли
младих спортиста.
Тако у новом таласу у рукомет долазе млађи,
попут Живе Рашајског Пикија, Драгана Чејића Чеје,
Бранислава Ђурића Бацка, Грицка Огризоваћа,
Бранимира
Сретеновића
Жапца,
Стевана
Таталовића Талета. Већ 1974. године, они су
првотимци и успешно бране боје РК Младост.

ПОРТА - КУЛТНО МЕСТО
ВРШАЧКОГ СПОРТА
У вршачкој Порти стасале су генерације
различитих спортиста Вршца. Овде су се
свакодневно одвијале утакмице фудбалских екипа
из градских улица, часови физичког васпитања
основаца школе Вук Караџић, школска такмичења
основних и средњих школа, непревазиђени

турнири у малом фудбалу, масовне радничке
спортске игре.
Природом ствари, на овом, градском, игралишту,
прилику је добио и рукомет. Од самог почетка.
Тако је и РК Младост започела такмичење,
управо у Порти.
Подлогу на терену, чинила је шљака од угља
сагореног у парним локомотивама, која је за
потребе спорта и лакшег кретања, повремено била
ваљана, импровизованим ваљцима.
Линије терена обележаване су гипсом, стављеним
у искоришћене, па избушене конзерве од хране.
Канап, гипс и пиксла, коришћени су пред сваки
тренинг, а поготово пред утакмицу. Терен није био
баш најравнији, а имао је лагани нагиб. Утакмице
су почињале у 10 сати пре подне. Дешавало се
да падне киша и онда су прво копани каналићи,
да се вода одведе са терена. Следило је цеђење,
обележавање пикслом и канапом и утакмица је
могла да почне. Наравно, претходила је сагласност
делегата и судије. Занимљиво, да утакмица никад
није одложена из техничких разлога или лошег
времена. Свлачиноца није постојала, па су се
играчи за ту сврху, док им у сусрет није изашао ДТВ
Партизан, за одлагање гардеробе, зарад облачења
дресова, користили своје бицикле, паркиране уз
зид, одмах до игралишта.
Незамисливо за данашње време. Љубав за
рукомет и спорт, била је изнад свега.
Драгољуб Ђорђевић

Фотографија тима, спролећа 1974. на којој су и новопридошле, тада младе, рукометне снаге: Стоје- слева
на десно : Миодраг Цветковић Цвеле - тренер, Петер Рајачић, Часлав Вуков, Клинц Болтежар, Бранимир
Сретеновић, Драгољуб Милићевић, Грицко Огризовић, Драган Чејић, Александар Ацковић (секретар)
непознати навијач.
Чуче: Жива Рашајски. Никица Каракаш, Бранислав Ђурић, Мирослав Женар, Богдан Милошев, тренер и
капитен тима.

Фотографија с пролећа 1975. године: стоје, слева на десно: Часлав Вуков, Грицко Огризовић, Драгољуб
Ђорђевић, Мирослав Женар, Никица Каракаш, Александар Ацковић, Петар Рајачић
Чуче: Милан Катић, Тихомир Тодосијевић Осим, Драгољуб Милићевић, Клинц Болтежар, Богдан Милошев,
тренер и капитен.

Поводом 50 година од оснивања Рукометног клуба
Младост Вршац, 18.11.1971. године и написа у „Вршачкој
кули“, посвећених јубилеју, на адресу редакције,
приспело је писмо којим се огласио, сведок и један од
главних актера успостављања темеља рукометне игре
у Вршцу, карловчанин, вршачки ђак – гимназијалац,
рукометаш и легендарни рукометни тренер, Фридрих
Шајб Сики. Иза себе је оставио дубок траг у овој игри,
прославио рукомет у Банатском Карловцу, Банату
и Србији, клуб за који су наспупали многи значајни
вршачки и југословенски мајстори рукометне игре и
који је био инспирација Вршчанима да обнове и оснују
свој клуб, пре пет деценија. Писмо преносимо у целини:
“Темеље рукометног спорта у Вршцу поставио је
Александар Малушевић, дописник листа „Панчевац“ из
Панчева заједно са Божидаром Торбаровим тада 1957.
год. наставником физичког васпитања у Гимназији
„Браца Петров“. У то време се у Југославији још увек
играо велики рукомет, али постојала је већ намера да
се велики рукомет укине - 1955. и да се пређе на тада
звани мали рукомет! За то су били потребни нови
терени димензија 20x40 метара и голови 3x2 метара
сасвим различитих конструкција. Наставник Торбаров
и новинар Малушевић, иначе и спортски радник,
организовали су рукометно такмичење основних
школа: за освојено прво место добијају се рукометни
голови-стативе! Прво место освојила је моја школа
ОШ „Јован Стерија Поповић“, која се налазила у згради
Гимназије. Рукометни спорт почео је нагло да плени
младе. Одигравале су се утакмице и рукомет је међу
младима био све присутнији. Један од највећих
заљубљеника у рукометни спорт био је леворуки
Стадоје Живић звани Чивија! Ја сам Соларевићу
(мислим да се тако презивао) био је тада Председник
среског комитета НО oмладине вршачког Среза, давао
часове из математике, у његовој канцеларији на спрату
зграде у Дворској улици. На адресу те зграде у којој
су биле и друге политичке друштвене организације
вршачког Среза године 1959. Соларевић добија
допис од Рукометног савеза Југославије – послао га
је генерални секретар Воја Хајновић, у коме стоји да,
ако смо заинтересвани, да пријавимо рукометни спорт
нашег града да учествује у одигравању квалификација
за формирање Савезних лига исток и запад!
У разговору са Живићем, Жукевићем, Лазаревићем,
Гргином, Заком Гвозденовим, Ратком Грозданићем,
Коцијем, Дејаном Гвозденовим из Павлиша и многим
другима, сви су били да се пријавимо, али пре тога
морамо да оснујемо клуб и да урадимо Статут. По
Живићу клуб је добио име Омладински рукометни клуб
“Младост”.
Како да напишем Статут? Инструкције сам добио
у Комитету. Извршили смо пријаву клуба у регистар
у СУП-у и упис предали Суду, па одмах и са свим
потвдрама послали у Рукометни савез Југославије.
Приликом формирања квалификационих група
били смо у групи са екипама Вулкан Зрењанин, Динамо
Панчево и Црвена звезда Београд. Прву утакмицу
одиграли смо у Вршцу у Порти, са Вулканом, који је имао
репрезентативце Јакшића - Пиња, Селеша, Гајића и др.
изгубили смо са великом разликом.Следећа утакмица
је одложена требали смо да играмо са Црвеном звездом
у Београду на Душановцу. Следећа утакмица била је у
Вршцу са Динамом из Панчева. Нисмо имали шансе,
јер Патић - звани Факси, најбољи стрелац Светског
првенства, радио је шта је хтео. На голу је био светска
величина, Звонко Маленић, кога ће ускоро заменити
наш голман Милан Гргин тада већ голман Динама.
На турнеји по Западној Немачкој Милана Гргина су у
Гумерсбаху назвали ЦРНА МАЧКА (Schwarze katze)!
Према писању новинара био је изванредан!
Од Вршачких ученика-рукометаша били су познати
Јоца Вребалов, Милан Гргин, Коци, - Гимназија, Слоба
Копривица - Пољопривредна школа Октавиан звани
Окти, играо у Првој лиги за Медвешћак из Загреба,
потом браћа, Мића и Драган Попценић, Богдан
Милошев; Од, тада млађих играча, још и: Браца
Милићевић, Драган Чејић, Жика Симић... Али најдуже
је играо и најкориснији, био Иван Раушки, који је и у
карловачком рукомету оставио велики траг.
Фридрих Шајб Сики
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ИНТЕРВЈУ
ИНТЕРВЈУ: ДР АЛЕКСАНДАР КРСТИЋ, ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК ИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

РАСВЕТЉАВАЊЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ
ИСТОРИЈЕ ВРШЦА

Монографија „Између брега и рита: Ер(д)шомљо – Вршац у
средњем веку“, аутора др Александра Крстића, историчара
и вишег научног сарадника Историјског института у
Београду, представљена је вршачкој публици прошлог
четвртка у Градском музеју. Књига представља детаљну и
обимну студију средњовековне историје Вршца која доноси
низ нових сазнања, разрешава недоумице и исправља нека
од погрешних уверења која су се генерацијама преносила
међу Вршчанима, али и у широј, научној и општој јавности.
Колико је трајало и шта је све
подразумевало истраживање које је
претходило објављивању књиге „Између
брега и рита: Ер(д)шомљо – Вршац у
средњем веку“?
Истраживањима
средњовековне
прошлости Вршца бавим се дуже од 15 година.
Било је потребно истражити бројну и веома
разнолику архивску грађу о насељу Ер(д)
шомљо, како се Вршац звао у средњем веку,
и о утврђењу које је подигнуто на брегу изнад
њега. У питању је првенствено архивска грађа
угарског порекла (повеље, писма, пресуде и и
други различити документи) која је написана
на латинском језику. Иако је велики део тих
докумената раније објављен у целини или
делимично, и даље је остало много оних који
до сада нису публиковани. Ови документи
се највећим делом чувају у Мађарском
националном архиву у Будимпешти, где је
похрањена и велика колекција снимака
средњовековних докумената који се налазе у
иностранству, поглавито у суседним земљама.
Велики пројекат дигитализације ове грађе
знатно је олакшао њено коришћење и пружио
нове истраживачке могућности. Осим архивске
грађе угарског порекла, о Ер(д)шомљу има
нешто података и у другим документарним
изворима, као што су папски документи у вези
са делатношћу и организацијом Католичке
цркве у Угарској. Османски пописи из друге
половине XVI века нису само кључни за
идентификацију Ер(д)шомља са Вршцем, већ
пружају и друге важне податке који бацају
светло на средњовековну прошлост овог града.
То посебно важи за први попис Темишварског
санџака из 1554. године, спроведен убрзо
после турског освајања Баната. Поред
докуметарних извора, понешто се о овом
насељу може сазнати и из наративних извора.
На пример, житије светог Доминика с краја
XIII столећа има података који се односе на
доминикански манастир у Ердшомљу. О два

турска освајања Вршца, једном привременом
и оном коначном из 1552. године, традицију је
забележио османски путописац Евлија Челебија
у другој половини XVII века. Коначно, тврђава
Ершомљо се појављује и на географским
картама Угарске, Балканског полуострва и
средње Европе с краја XV и из прве половине
XVI века, укључујући и чувену Лазареву карту
„Tabula Hungariae“, штампану 1528. године.
Значајне податке о животу на простору Вршца
и његове околине у средњем веку пружила
су археолошка ископавања. Истраживање
раносредњовековних локалитета од изузетне
је важности због чињенице да за тај период
вршачке прошлости уопште нема писаних
извора. С друге стране, систематска археолошка
истраживања вршачког замка, спроведена у
периоду од 1997. до 2002. године, омогућила
су сагледавање некадашњег изгледа овог
утврђења. Ова ископавања су такође открила и
значајан покретни археолошки материјал, који
даје могућност за реконструкцију живота у том
замку.
Приказ
средњовековне
прошлости
Вршца, на основу опсежних истраживања
наведених извора, објавио сам у двема
свескама Историјског часописа 2010. и 2011.
године. Наставак истраживања довео је до
открића још неких непознатих докумената
о средњовековном Вршцу. Ти нови подаци
омогућавају да се допуне резултати
својевремено саопштени у Историјском
часопису. Осим тога, било је потребно да се
нека значајна питања детаљније обраде и да се
ставе у одговарајући историјски контекст, што
због ограниченог простора није било могуће у
наведеним чланцима. Због свега тога одлучио
сам се да напишем књигу о средњовековној
прошлости Вршца.
Ваш рад је у великој мери усмерен на
средњовековну историју. Одакле долази
интересовање за вршачки крај из тог
периода?

- Велики део мојих научних интересовања
био је и остао усмерен на изучавање
Подунавља и Посавине Србије и јужне Угарске
у позном средњем веку. Проучавам пре свега
историју насеља и становништва, миграције,
демографске и етничке промене, урбанизацију

„Увидевши
да је о
средњовековној
прошлости
Вршца и
његове тврђаве
постојало много
заблуда како у
нашој научној
историографији,
тако и у широј
јавности,
одлучио сам да
се детаљније
позабавим
средњовековном
прошлошћу овог
лепог града“
и привредне токове, али и црквене структуре
на овом пограничном простору у периоду од
првих упада Турака крајем XIV века, па све до
коначног успостављања вишевековне османске
владавине након освајања Баната 1552. године.
Као део тих ширих истраживања, која сам

започео још током израде свог магистарског
рада, у фокус моје пажње дошао је и Вршац.
Увидевши да је о средњовековној прошлости
овог насеља и његове тврђаве постојало много
заблуда како у нашој научној историографији,
тако и у широј јавности, одлучио сам да се
детаљније
позабавим
средњовековном
прошлошћу овог лепог града.
Неке
од
најинтересантнијих
информација које износите везане су за
изградњу Вршачке куле коју смештате век
и по раније у прошлост него што се то дуго
веровало. Ко је и када изградио тврђаву на
Вршачком брегу?
- Монголска најезда 1241–1242. године
довела је до бројних промена у Угарској,
укључујући и масован почетак изградње
камених утврђења, махом на теже
приступачним локацијама. Сматра се да
је у деценијама након монголске најезде
подигнуто и камено утврђење на краљевском
властелинству Ердшомљо, односно замак
на данашњем Вршачком брегу. Ипак, први
сигуран и недвосмислен помен кастелана –
заповедника тврђаве Ердшомљо потиче из
1323. године. То јасно и несумњиво доказује да
је вршачка тврђава била изграђена пре тога.
Због чега су погрешна уверења о
изградњи Куле тако дуго опстала?
- Основни разлог лежи у томе што се дуго
није знало да је Вршац идентичан са Ер(д)
шомљом, који је још од друге половине XIX века
погрешно идентификован са археолошким
локалитетом на брду код Варадије у румунском
Банату. Пошто је постојало предање, које је
забележио још Евлија Челебија у XVII веку, да
је Вршац саградио српски деспот, знаменити
истраживач прошлости Баната и Вршца Феликс
Милекер је закључио да је деспот Ђурађ
Бранковић подигао вршачко утврђење 1439.
године. Тек је коришћење османских пописних
дефтера из друге половине XVI века, започето
пре педесетак година, показало да Вршац
јесте идентичан са „Шемликом“, односно Ер(д)
шомљом. Ипак, делимично због тога што се
српска историографија дуго није поближе
позабавила историјом Вршца, а делимично и
због угледа који је Милекер уживао и ужива
у свом граду, његови закључци о настанку
вршачке тврђаве и њеном оснивачу се и даље
упорно преносе међу Вршчанима.
Ко је све имао утицаја на Вршац у
средњем веку? Какав је био његов положај
и значај?
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- Вршац и његова околина су у средњем
веку придали пограничној угарској Крашовској
жупанији. Насеље се до 1227. године налазило
међу породичним поседима калочког
надбискупа Угрина из рода Чак, да би потом
прешло у краљевске руке. Ердшомљо је са
околним поседима током XIII и XIV века био
организован као краљевско властелинство, на
коме је, као што је речено, најкасније почетком
XIV века подигнута омања тврђава на Вршачком
брегу. Она је изграђена како би штитила
краљевски земљопосед и контролисала важни
путни правац који је повезивао Темишвар са
Подунављем. Овом тврђавом и припадајућим
поседима су у то време управљали краљевски
заповедници (кастелани) који су најчешће
имали и функције поджупана Крашовске
жупаније. Угарски краљеви су ову важну
пограничну жупанију често давали на управу
неким од најзначајнијих личности Угарске
тога времена. Почетком XV века, почев од
1411. године, српски деспот Стефан Лазаревић
(1389–1427) добија бројна властелинства
широм Угарске од краља Жигмунда, међу
њима највероватније и Ершомљо. Поуздано
се зна да је Стефанов наследник деспот Ђурађ
Бранковић (1427–1456) држао Ершомљо
ускоро по доласку на престо (1431). Тврђава
Ершомљо и њено властелинство су током
последњег периода владавине деспота Ђурђа
били предмет спора између српског владара и
угарског губернатора Јанка Хуњадија, и више
пута су прелазили из руке у руку. После 1458.
године Ершомљо је трајно одузет деспотској
породици, а у другој половини XV века једно
време био је у поседу познатог угарског барона
и војсковође Петра Доција, који је због својих
борби с Турцима ушао и у српску народну
епику као Петар Дојчин. Од почетка XVI века
до пада под турску власт Ершомљо је поново
краљевска тврђава, и у то бурно време изгледа
губи ранији значај.
Где су била средњовековна насеља на
територији Вршца? Како су она изгледала и
како је био организован живот у њима?
- Околина Вршца била је насељена још од
праисторије. Трагови раносредњовековних
насеља откривени су на више локалитета на
градском подручју Вршца, као и на простору
самог градског језгра. Ови локалитети показују
да се становништво насељавало углавном
на ободу ритова који су се у средњем веку
простирали у околини Вршца, или на падинама

Вршачког брега. Археолошки налази (грнчарија
и погребна опрема) указују да је после
досељавања Мађара у Панонско-карпатски
басен крајем IX и почетком Х века на територији
Вршца живело мешовито словенско и мађарско
становништво, а вероватно је било и припадника
других популација. Становништво је живело
махом у укопаним кућама – полуземуницама
и бавило се првенствено земљорадњом и
сточарством. Овакве куће на простору Вршца
(бар на његовим рубним зонама) постојале су
и у позном средњем веку. На жалост, имамо
веома ограничен број података о урбаном и

економском развоју и становништву
средњовековног насеља Ер(д)шомљо, које
је лежало у подножју истоимене тврђаве.
Археолошки налази, првенствено они из замка
на Брегу, али и неки из његовог подножја,
указују на одређени ниво трговачке и занатске
активности у Ершомљу у позном средњем веку.
Поред Мађара, неколико докумената из XIV
века помиње Влахе насељене у селима која
су припадала дистрикту Ердшомљо. Од краја
XIV и почетка XV века, услед турских напада,
започиње период српских сеоба на просторе
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„Први сигуран
и недвосмислен
помен кастелана
– заповедника
тврђаве
Ердшомљо
потиче из 1323.
године. То јасно
и несумњиво
доказује да је
вршачка тврђава
била изграђена
пре тога.“
Баната и других делова јужне Угарске. Ове
сеобе нарочито добијају на значају после пада
српске државе (1459), током друге половине
XV и прве половине XVI столећа. До краја
наведеног раздобља, Срби су постали већинско
становништво на подручју јужног Баната.
Према првом османском попису Темишварског
санџака (1554), „варош Шемлик“, тј. Вршац,
седиште истоимене нахије, била је насељена
скоро искључиво српским становништвом.
Каква се прича
крије иза првобитног
назива Вршца?
- Вршац се у
сачуваним историјским
изворима појављује тек
тридесетих година XIII
века под мађарским
именом Érdsomlyó, које
се може превести као
„Шумовити“ или „Горски
Шомљо“ (за разлику од
средњовековне вароши
Mezősomlyó – „Пољски
Шомљо“, југозападно
од Гатаје у румунском
делу Баната. Данашња
насеља Велики Шемљуг
и Мали Шемљуг понела
су своје име према
овом средњовековном
граду).
Somlyó
је
мађарски
ороним,
односно
назив
за
(огољени) врх, планину,
брег. Назив Ердшомљо
је касније, од почетка
XV
века
измењен,
односно
сажет
у
Ершомљо.
Српски
топоним Вршац, који
као и мађарски назив
потиче од Вршачког
брега, јавља се у
паралелној употреби
са претходним именом
у турским дефтерима из 1569. и 1579. године,
да би после тога потпуно преовладао, док је
стари назив пао у заборав.
До којих сте још значајних сазнања
дошли током истраживања вршачке
средњовековне прошлости?
- Ердшомљо је због свог положаја добио
статус тржног места (forum) још у првој
трећини XIV века, али се насеље ипак није
брзо развијало као привредни и урбани
центар. Још пре монголске најезде (1241–
1242) у Ердшомљу је подигнут доминикански
манастир. Као парохијско место документован

је 1334. године, а из каснијих извора зна
се да је парохијска црква била посвећена
Богородици. У то време (1342), у Ершомљу
је постојао и августински манастир Светог
Јована Крститеља. Ершомљо je током XV
века, као и друга градска насеља Крашовске
жупаније, био трговиште (oppidum), са врло
ограниченим урбаним карактеристикама.
На основу археолошких истраживања, може
се закључити да је средњовековно насеље
лежало на уздигнутој површини, протежући
се од северозападних и западних падина
Вршачког брега до ивице Малог Вршачког
рита. Негде у средишту тог простора, у
данашњој Карпатској улици, пронађени су
остаци цркве, који се можда могу повезати или
са парохијском Богородичином црквом, или
са поменутим манастирима. Један манастир

архивске грађе омогући ће даља истраживања
и нова сазнања о периоду османске владавине
над овим градом.
Као неко ко се претежно бави
периодом средњег века, како гледате на
експанзију псеудоисторичара који говоре
и пишу о овом историјском периоду
износећи тврдње које историографија не
поткрепљује?
- На жалост, живимо у периоду тзв.
„постистине“, када се путем средстава масовне
комуникације, интернета и друштвених
мрежа шире различите теорије и мишљења,
често потпуно неутемељена и лишена сваке
реалности. Данас, када у време пандемије
видимо колики простор добијају лажне вести
и ненаучне теорије, и како људи потпуно
нестручни за одређене области сматрају

„Околина Вршца била је насељена
још од праисторије, а трагови
раносредњовековних насеља
откривени су на више локалитета на
градском подручју Вршца, као и на
простору самог градског језгра.“
налазио се на потесу Манастириште испод
Вршачког брега. Он се по свему судећи може
довести у везу с православним манастиром
Светог Николе, кога бележе османски дефтери
из друге половине XVI века.
Да ли је ваш рад отворио нека нова
питања о историји овог краја? Постоји ли
простор за даља истраживања?
- Увек постоји простор за даља
истраживања. Надам се да ће се у
будућности појавити и нови, сада непознати
средњовековни писани извори о Е(р)
дшомљу/Вршцу. Оно што је несумњиво је да
ће будућа археолошка истраживања донети
нова сазнања о средњовековним насељима
на простору Вршца и животу који се у њима
одвијао. Такође, постојање богате османске

нормалним да сумњају у научна достигнућа
и оповргавају мишљења експерата, не треба
да нас чуди ни појава псеудоисторичара.
Могло би се рећи да су у нашој средини
псеудоисторичари били и нека врста претече
овог широко распорострањеног феномена
негирања званичне науке. Историјска наука
има своју методологију, а озбиљно бављење
давним епохама попут средњег века захтева
велико стручно знање, познавање старих
језика и специфичних вештина без којих се не
могу читати и тумачити историјски извори. Без
таквих знања и вештина, које се стичу једино
академским образовањем и радом у оквиру
научних институција, није могуће доћи до
релевантних научних резултата.

Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
Археолози верују да су открили један од изгубљених
египатских „храмова сунца”, који датира из средине 25.
века пре нове ере. На локалитету су пронађени посмртни
остаци закопани испод другог храма у Абу Гурабу, око
19 километара јужно од Каира. Откриће Масимилијана
Нукола, доцента египтологије на Институту за
медитеранске и оријенталне културе у Варшави и
његовог тима представљено је у емисији „Изгубљено
благо Египта” на „Нешенел џиографик” . Још 1898. године,
археолози који су радили на том локалитету открили су
„храмова сунца” фараона Нусера који је владао Египтом
између 2400. и 2370. године пре нове ере. Нова открића
објављена током недавне емисије сугеришу да је
изграђен на врху остатака још једног сунчевог храма.
„Археолози из 19. столећа ископали су само мали део
ове зграде од опеке и блата испод каменог храма Нусера
и закључили да је ово била претходна фаза изградње
истог храма”, рекао је Нуколо за Си-Ен-Ен преноси Танјуг.
„Сада наши налази показују да је ово била потпуно
другачија зграда, подигнута пре Нусере”, рекао је он.
Међу налазима су печати с угравираним именима
краљева који су владали пре Нусере, а који су се некада
користили као чепови за тегле, као и базе кречњачких
стубова, који су били део улазног трема и кречњачког
прага. Оригинална конструкција била је у потпуности
направљена од цигли од блата, рекао је Нуколо, чији је
тим такође пронашао десетине нетакнутих тегли пива
током ископавања. Споменик од цигле и блата „био је
импресивне величине”, рекао је Нуколо, али га је Нусера
ритуално уништио како би изградио свој властити храм
сунца. Док су ови храмови били посвећени култу бога
сунца Ра, краљ је легитимисао своју моћ кроз храм и
представљао се као једини син бога сунца на Земљи,
рекао је он.
„Индиректно, дакле, главна сврха храма је била да
буде место за обожавање живог краља”, рекао је Нуколо.
Историјски извори сугеришу да је укупно изграђено
шест оваквих храмова, али само два су претходно
откопана.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

НОВО АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ

ПРОНАЂЕН „ХРАМ
СУНЦА” СТАР 4.500
ХИЉАДЕ ГОДИНА

ГДЕ СЕ НАЛАЗИ
ЧОВЕЧЈЕ ОСТРВО

Ирско море * Једно од два већа
острва у Ирском мору, између Велике
Британије и Ирске, названо је Човечјим
острвом због благе океанске климе
погодне за рад и живот његових
становника. Плимни таласи из
Атлантског океана улазе у Ирско море
са севера и југа сучељавајући се код
Човечјег острва. Плима доноси обиље
биљног и животињског планктона па
је море око острва богато риболовно
подручје. Издашни природни ресурси
мора су благодет за месне рибаре.
Некада су око Човечјег острва рибарили
и шкотски, француски и белгијски
бродови.
Извор: Политика

ПРВИ ГРАД У ИСТОРИЈИ АМЕРИКЕ СА МУСЛИМАНСКОМ ВЛАДОМ

ХАМТРАМИК – СВЕТ У МАЛОМ

Хамтрамик у америчкој савезној држави Мичиген, кога називају
и “светом у две квадратне миље”, постао је овог месеца први град
у САД који је добио муслиманску владу. Град на средњем западу са
28.000 становника изабрао је потпуно муслиманско градско веће
и муслиманског градоначелника.
Некада суочени са дискриминацијом, становници исламске
вероисповести постали су саставни део овог мултикултуралног
града, чинећи сада више од половине становништва. У том граду
површине пет квадратних километара говори се чак 30 језика.
Шетња главном улицом у Хамтрамику изгледа као обилазак света
– пољска продавница кобасица и источноевропска пекара налазе
се поред јеменске робне куће и бенгалске продавнице одеће.
Црквена звона звоне уз исламске позиве на молитву.
Упркос економским изазовима и жустрим културним дебатама,
становници Хамтрамика из различитих верских и културних
средина живе у хармонији, чинећи град значајном студијом
случаја за америчку будућност растуће разноликости.
У свом настајању град су чинили немачки досељеници. Сада,
на излозима се могу видети натписи на арапском и бенгалском
језику.
Хамтрамик је некада био средиште америчке аутомобилске
индустрије, којим је доминирала фабрика„Џенерал моторс“, а први
„Кадилак Елдорадо“ сишао је са производне траке у Хамтрамику
осамдесетих година прошлог века.
Током 20. Века, град је постао познат као „Мала Варшава“, јер

су у њега хрлили пољски имигранти, који су у једном моменту
чинили 90 одсто становништва.
Тако је постао једна од незаобилазних станица током америчке
турнеје 1987. Године папе Јована Павла Другог, рођеног у Пољској.
Међутим, уследио је дуги пад америчке производње
аутомобила, а млађи, богатији амерички Пољаци, су кренули да
се селе у предграђа. Промена је Хамтрамик учинила једним од
најсиромашнијих градова у Мичигену.
Током последњих 30 година, Хамтрамик се поново
трансформисао, да би постао место у које долазе арапски и
азијски имигранти, највише они из Јемена и Бангладеша. Значајан
део данашњих становника, 42 одсто, рођени су у иностранству.
Верује се да више од половине чине муслимани.
Састав новоизабране владе одражава променљиву
демографију у Хамтрамику. Градско веће чиниће двојица
Бенгалаца, тројица Јеменаца и пољско-амерички преобраћеник
у ислам.
Амер Галиб, који је освојио 68 одсто гласова, биће први
јеменско-амерички градоначелник у САД.
„Осећам се почаствовано и поносно, али знам да је то велика
одговорност“, рекао је 41-годишњи Галиб за Би-Би-Си.
Рођен у селу у Јемену, преселио се у САД када је имао 17
година, прво радећи у фабрици пластичних делова за аутомобиле
у близини Хамтрамика. Касније је научио енглески и добио
медицинску обуку, а сада ради као здравствени радник.

ПИОНИРСКИ ПОДУХВАТ САЛВАДОРА

„Хамтрамик није Дизниленд“, рекао је Карен Мајевски,
одлазећи градоначелник који је ту функцију обављао 15 година.
“То је само мало место. И ми имамо сукобе.”
Трвења су настала 2004. Након гласања за јавно емитовање
исламског позива на молитву. Неки становници тврде да забрана
барова у близини џамија штети локалној економији. Летос је било
становника који су се наљутили због истакнутих геј застава испред
градске куће, а употреба марихуане је, такође, нешто око чега
постоје оштре дебате у том граду, као уосталом и било ком другом
у САД.
Део становника забринут је због политичког неучешћа жена у
конзервативним муслиманским заједницама. Жене су учествовале
у кампањи новоизабраног градоначелника, али подела полова
остаје традиционална, чак и када је оспоравају млађе генерације
које су постале “американизованије”, закључио је он.
Извор: Политика

ИЗГРАДЊА БИТКОИН СИТИЈА ПОРЕД
ВУЛКАНА КОНЧАГВА
Влада Салвадора планира да изгради
Биткоин Сити у близини вулкана, а пројекат
ће финансирати истоименом криптовалутом,
објавио је председник земље Најиб Букеле.
Град ће имати стамбене и комерцијалне
квартове, услуге, забаву, ресторане и аеродром
и биће изграђен у близини вулкана Кончагва на
југоистоку Салвадора. Градња ће почети 2022.
године. Град неће имати порезе осим оног на
додату вредност (ПДВ), преноси Си-Ен-Би-Си.
Салвадор је у јуну усвојио закон којим је та
земља прва у свету прихватила биткоин као
законско средство плаћања. Међутим, нису
сви њени становници прихватили тај потез. У
септембру су хиљаде људи изашле на улице да
протестују против наведеног закона, страхујући
да би увођење биткоина у оптицај могло да
доведе до финансијске нестабилности у тој
држави у централној Америци.

Како је пренео Танјуг, у Салвадору је
покренута и апликација „биткоин новчаник”,
како би се грађанима омогућило да користе ову
криптовалуту. Поред градње Биткоин Ситија,
Салвадор планира да прикупи око милијарду
долара путем издавања биткоин обвезница у
партнерству с компанијом за инфраструктуру
дигиталне имовине „Блокстрим”. Половина
средстава биће искоришћена за куповину
биткоина, док је осталих 500 милиона долара
планирано за инвестирање у енергетику
и инфраструктуру за рударење биткоина,
саопштила је влада.
Салвадор је раније најавио да планира
да користи геотермалну енергију из вулкана
за напајање електричне мреже за рударење
биткоина, током којег се троше огромне
количине струје.
Извор: Политика

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 26. новембар 2021.

99
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ОДРЖАНА 55. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСКОРО ЈАВНА РАСПРАВА О БУЏЕТУ ЗА 2022.
Педесет пета седница Општинског
већа општине Пландиште одржана је у
четвртак, 18.11.2021. године. На дневном
реду седнице, којом је председавао
Јован Репац председник општине
Пландиште, у чијем раду је учествовало
свих 7 већника, укупно је било 6 тачака.
Чланови Већа прво су разматрали
Извештај о извршењу буџета Општине
Пландиште за период јануар-септембар
2021. године. У овом периоду, према
речима известиоца, остварен је већи
суфицит у односу на шестомесечни
извештај. Укупни приходи буџета у
овом периоду износили су 430 милиона
132 хиљаде динара, односно 77,15%
од планираног износа буџета за 2021.
годину. Расходи су били у висини од 368
милиона 961 хиљада, односно 58,54% од
износа планираних расхода. Суфицит је у
износу од 61 милион 171 хиљаде динара.
Након тога утврђен је предлог Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету
Општине Пландиште за 2021. годину
(Трећи ребаланс). Известилац по овој

тачки је рекао да се Oдлука о изменама
и допунама Одлуке о буџету за 2021.
годину састоји од 4 извора финасирања,
од буџета, трансфера од других нивоа
власти, нераспоређеног вишка прихода

и издаци за набавку нефинансијске
имовине.
Већници су на последњој седници
дискутовали и о организовању Јавне
расправе о Нацрту Одлуке о буџету

из ранијих година и неутрошених
средстава донације из ранијих година.
Према Трећем ребалансу буџета
Општине Пландиште за 2021. годину,
укупни приходи и примања су 652.098
хиљада динара колико су и расходи

општине Пландиште са Предлогом
Програма јавне расправе. У оквиру ове
тачке је речено да ће Јавна расправа о
Нацрту Одлуке одржати од 10.11.2021.
године до 03.12.2021. године. Нацрт ће
бити представљен и на Округлом столу

који ће се организовати 26.11.2021.
године у малој сали СО Пландиште
са почетком у 12,00 сати у присуству
председника и заменика председника
Општине Пландиште. Нацрт буџета
предвиђа буџет за 2022. годину у висини
од 575 милиона динара.
На 55. седници Општинског већа
већници су утврђивали и предлог
Решења о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини која броји
10 чланова. Након тога разматрано је 4
захтева за накнаду штете настале услед
уједа напуштених животиња.
Осим
већника,
седници
су
присуствовали Душан Ћурчић, заменик
председника Општине, члан Већа по
функцији, Горан Доневски, председник
СО Пландиште и Александра Одавић
Мак, начелница Општинске управе
општине Пландиште. Све одлуке донете
су једногласно.

НАЈАВА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Тринаеста седница Скупштине општине Пландиште
одржана је у среду, 24.11.2021. године у свечаној сали
Културно образовног центра „Вук Караџић“. Како је
овај број „Вршачке куле“ штампан у време одржавања
седнице опширнији извештај објавићемо у наредном.
На дневном реду седнице било је пет тачака.

Одборници су најпре разматрали предлог Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2021. годину (Трећи ребаланс) а након
тога и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општина
Пландиште за период јануар-септембар 2021. године.
Одборници ће разматрати и предлог за нове чланове

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини као и именовање нових чланова Локалног
Савета родитеља општине Пландиште.
Последња тачка су текућа питања.

САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

РЕНОВИРАЊЕ ЗГРАДЕ АМБУЛАНТЕ У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

У насељеном месту Банатски Соколац у току је извођење
радова на санацији кровне конструкције на објекту који се налази
у јавној својини Општине Пландиште. Извођење радова и ток
реализације пројекта обишао је заменик председника Општине
Пландиште Душан Ћурчић.
“Санација објеката јавне намене, нарочито објеката у којима се
налазе амбуланте и месне канцеларије су приоритет за санацију у
наредном периоду. Објекат у Банатском Соколцу састоји се од дела
зграде амбуланте, а делом од трговинског објекта малопродаје
који снабдева мештане основним животним намирницама. Сама
кровна конструкција је прилично дотрајала и стога је неопходно
санирати је по хитном поступку, како би се спречило даље

пропадање објекта и настанак штете веће вредности”, рекао је
заменик председника Општине Пландиште Душан Ћурчић.
Обзиром на велика инвестициона улагања, санација објекта
се изводи фазно, до њеног потпуног уређења. Обзиром да је
зграда амбуланте објекат од јавног значаја локална самоуправа
је определила значајна новчана средства за санацију ових
објеката који имају широку намену и велики значај за све мештане
Банатског Соколца.
“Санацијом постојећих објеката и изградњом и унапређењем
комуналне и саобраћајне инфраструктуре настављамо са
реализацијом пројеката, како би на свим пољима унапредили
живот грађана Општине Пландиште”, додао је Ћурчић.

ОДЛИЧНА САРАДЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРКОВИЋЕВО

УРЕЂУЈУ СЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПАРЦЕЛЕ ГРОБЉА
У насељеном месту Марковићево интензивно
се спроводе радови на уређењу јавних површина и
сређивању парцеле гробља, кошењем запуштеног терена
и уклањањем растиња. Сам ток радова обишао је и Душан
Ћурчић, заменик председника Општине Пландиште.
“Захваљујући одличној сарадњи са саветом МЗ
Марковићево, у претходном периоду реализовали
смо велике радове који се односе на уређење јавних
површина, уклањању дивљих депонија и пошљунчавање
делова локалних саобраћајница. Локална самоуправа
улаже велике напоре у санирању и побољшању

комуналних услуга, и стога смо покренули овај
велики пројекат уређења парцеле гробља у насељу
Марковићево”, рекао је Душан Ћурчић, заменик
председника Општине Пландиште.
Према речима Ћурчића, радови на уређењу јавних
површина спроводе се према утврђеној динамици и
приоритетима, како у насељу Марковићево, тако и у
другим насељеним местима на територији Општине
Пландиште. Јесењи период је врло погодан за извођење
ових радова обзиром на слабу вегетацију и лакшу
реализацију.

OБАВЕШТЕЊЕ О УРАЂЕНОМ НАЦРТУ
ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинска
управа општине Пландиште, урадила нацрт интегрисане дозволе
за оператера „ХАЈДУЧИЦА“ АД Хајдучица, улица Валентова 1, за
рад постројења фарме бројлера и обављање активности узгоја
живине-бројлера, на локацији фарме Хајдучица к.п. бр. 1702 КО
Хајдучица, општина Пландиште. (број нацрта решења 501-1/2021-

02-IV од 18.01.2021. године).
Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити
у просторијама Oпштинске управе општине Пландиште,
Пландиште, ул. Војводе Путника 38, канцеларија број 14, сваког
радног дана од 10-13 часова, или на сајту Општине Пландиште
www.plandiste-opstina.rs, у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења.
Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на
урађен нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана
од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12.,
став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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ГРАД ВРШАЦ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НАСТАВЉА АКЦИЈУ ПОШУМЉАВАЊА

ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ЗА МАЛИ РИТ

Град Вршац наставља са акцијама
пошумљавања, а ових дана активно
се ради на садњи ветрозаштитног
појаса у заштићеном подручју Мали
вршачки рит.
Вредност радова је 770.000,00
динара, а средства су обезбедили
Град Вршац и Министарство животне
средине, док саму садњу и даљу негу
око посађених садница, ради ЈКП
„Други октобар“, који је и управљач
заштићеног подручја.
- Поред примарног циља подизања
пошумљености
и
унапређења
биодиверзитета
на
територији
Града Вршца, радимо и на томе да
се формира шумски појас на самој
граници заштићеног подручја и на тај
начин физички обележимо границу
заштићеног подручја Мали вршачки
рит са два наизменична дрвореда.
За ову годину је планирано дужина
од три километра где је посађено

Одговорност према биодиверзитетима на територији Града Вршца:
Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду и село

1450 садница нашег аутохтоног храста
лужњака, док је план за наредну годину
да наставимо даље ка Вршцу, како би
формирали шумски појас око целог
Малог рита. И не само то, већ желимо
да формирамо шумске оазе у Малом
риту како би унапредили мозаичност
станишта, истиче Слободан Јованов,
члан Градског већа за пољопривреду
и заштиту животне средине.
Град Вршац не завршава садњу за
ову годину, наредних недеља планира
се садња још око 1.000 садница јасена,
липе, бреста.
- Када урачунамо 1.000 садница, које
су у сарадњи са Месним Заједницама
посађене у пролеће ове године,
долазимо до бројке да ће ове године
бити посађено око 3.500 садница, што
нас сврстава у малобројне градове
који могу да се похвале са таквом
садњом, не само у нашој земљи него и
у Европи, објашњава Јованов.
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У СУСРЕТ ГОДИНИ ОДРЖАВАЊА ШАХОВСКОГ МЕМОРИЈАЛА ПОСВЕЋЕНОГ ПРВОМ СРПСКОМ ВЕЛЕМАЈСТОРУ БОРИ КОСТИЋУ

ПРИЛИКА ЗА ОБНОВУ ТРАДИЦИЈЕ
Са сетом се сећамо оних дивних
шаховских деценија, када су љубитељи
шаха, привредна предузећа и град
Вршац
успешно
организовали
шаховске меморијале посвећене
првом српском велемајстору Бори
Костићу.
Меморијал се редовно
одржавао сваке друге године, када
је Вршац постајао шаховски центар
света. На поклоњење нашем чика
Бори, долазили су бивши светски
прваци Таљ и Петросјан, као и тадашње
наше и светске шаховске легенде:
Гелер, Портиш, Бронштајн, Мекинг,
Чокалтеа,
Глигорић,
Матановић,

Споменик чика Бори у центру Вршца

Први српски велемајстор Бора
Костић на поштанској марки
Поште Србије

Ивков, Матуловић, Велимировић,
Љубојевић и многи други. Шетати
тада по граду и срести такве шаховске
великане, гледати их у шаховској
арени, била је заиста велика част
за љубитеље шаха из целе Србије и
привилегија за све наше суграђане.
Ко је био Бора Костић, зашто је
толико поштован у целом шаховском
свету и због чега сви шахисти
радо долазе у Вршац, најбрже ћете
сазнати, ако погледате на интернету
краткометражни документарни филм
„Бора Костић шаховски Апостол“. Да

би се меморијали редовно одржавали,
скупштина општине Вршац је донела
одлуку 28. марта 1968, која је и
данас на снази о сталном одржавању
меморијала сваке друге године.
Задњи,
седамнаести,
шаховски
меморијал одржан је 2012. г., па би
било лепо обновити га, тачно после
десет година.
Пре пет година, према подацима
ФИДЕ, шах је у свету играло
око 600 милиона људи. Данас,
после експанзије шаха у Азији и
најмногољуднијим земљама света,

Индији и Кини, после карантинског
затварања у многим земљама (у
затвореном простору шах је једина
сигурна игра) и светске пандемије
корона
вируса,
захваљујући
интернету, па и великој светској
гледаности кратког играног филма „
Дамин гамбит “, популарност шаха је
нагло порасла, па се процењује да га
данас у свету игра око милијарду љу
ди.
Ако се у Вршцу 2022. године
организује квалитетан шаховски
меморијал и обезбеде интернет
преноси целог тока турнира, може се
са сигурношћу очекивати гледаност
од пар десетина милиона љубитеља
шаха из целог света. Била би то
изванредна промоција града Вршца,
туристичких потенцијала и привреде
и таква инвестиција би се вишеструко
вратила у наредним годинама, а
можда већ и у првој години након
меморијала, првенствено преко
туризма. Постоје сви предуслови за
поновно одржавање меморијалних
шаховских турнира посвећених Бори
Костићу, на основу донешених одлука
скупштине града из 1969. и 2018, па је
логично и његово одржавање у 2022.
години.
Драган Крагић,
Председник Удружења грађана
за неговање шаховске традиције
Вршац

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (143)

КОГА БРИГА ЗА ТРИПТИХОН КАД ЈЕ ДАВНО ДИГАО РУКЕ И ОД СЕБЕ

У старом Риму гласачки плебс поткупљиван
је бесплатним хлебом и бесомучним
понудама циркуских и гладијаторских игара.
Иако психологија тада није постојала као
дефинисана наука сваки император добро
је знао како да каналише вишак интелекта,
слободног времена и страсти својих поданика
мада је истовремено сурово кажњаван и
најмањи сан о слободи робова којих је било
више од грађана Рима.
Глобализовани
свет
своје
изуме
нештедимице дели, нуди, препоручује или чак
намеће силом да у корену сасече субверзивне
страсти, јеретичке мисли, док страст нових
царева не зна за границе. Личне неуспехе
милиони компензују космичким авантурама
на интернету. Да би потрошили искуство
слике као печурке ничу савремене галерије
уметности у којима има свега сем уметности,
и сада то више није лично мишљење, већ
искуство оних који су се преварили и помодно
ушли у те храмове постмодерне.
Треба поновити давно познату чињеницу
да се права уметност обраћа самим темељима
ума, хемијском ткиву неуронских спојева,
где врше праву саботажу, премошћују
непремостиво, иницирајући нове идеје,
чак нове способности а све постмодерне
којих је безброј било кроз историју само су
испуњавале празне просторе чинећи је још
неефикаснијом, послушнијом, да напросто не

крене јеретичким путем, да се напаја и храни
исконским потенцијалима самородних појава,
превратничке менталне хемије.
Пајин Триптихон не маше заставом и не
подстиче страсти. Чудо је како је Паји успело
да у време почетка капитализма са остацима
феудалних канона, јер смо тада припадали
царевини, нигде нема оних људи којима је
било потребно да владају из сенке, који су
стално демонстрирали своју моћ и власт, а
слика је отета стварност која велича малог
човека као со и зној земље оног који својим
радом покреће људски свет. Такву храброст и

интелигенцију мало ко је имао и могао да
наслика визију вечног људског дома.Прави,
интелигентни облик глобалне грађанске
непослушности није излазак на улице,
уништавање свега па и својих вредности већ
натерати себе да прочитамо стару књигу
поезије, посматрамо репродукције сетских
ремек дела класичних епоха и послушамо
класике ловећи заборављена искуства
сопствене реакције на превратничке фуге
које нас освесте као шамар који буди из
невољног сна, тј ноћне море. Када окренемо
леђа лажним вредностима стицања и

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

гомилања са искуством све мањег простора и
личних способности да испунимо те страсти,
потражимо заштиту у јединој тврђави коју
поседујемо а то је наш ум, чије смо кључеве
давно бацили па калауз за светове и
страсти нашег сопственог ума позајмимо из
невидљиве логике било које праве уметности.
Не посећујемо Триптихон као туристи а ни
молиоци духовне социјалне помоћи јер има
ту и других слика, близу, бесплатно, у срцу
Вршца.
Онако дуготрајно и тактички, префињено
и интелигентно, како нам је наметнуто да
престанемо да се интересујемо за обуку себе
искуством уметности, потребно је имати вољу,
идеју да се поново упознамо са собом без
страха од слободног времена, паничне самоће
кад немамо чиме да се забавимо а плаши нас
најзначајнија од свих забава, сурфовање по
сопственом уму, упознавање њега па можда
поново постанемо јуродиви, активирамо
умртвљене таленте и поново станемо на ноге
пред запањеним очима равнодушног света.
Сво знање света данас је доступно са
пар кликова на мрежи , али то знање нас не
чини конкурентним, једноставно постајемо
привезак том знању уместо да је обрнуто.
Једина конкурентност је узвишеност којом
нам шапуће Триптихон.

Т. Сухецки
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ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НА ИЗЛОЖБИ У ЛЕСКОВЦУ

ВРШАЦ НАСТАВЉА СА НАГРАДАМА

Изложба сувенира и туристичких
публикација,
коју
организује
Туристичка
организација
града
Лесковца, окупила је такмичаре из
Туристичких организација из целе
Србије и то у једанаест категорија.
У категорији туристичка мапа
друга награда припала је Туристичкој

организацији Вршац, за мапу
„Вршачке планине и пешачке стазе“.
Изложба сувенира и туристичких
публикација у Лесковцу дуги низ
година изазива велику пажњу
јавности, а уједно је и добра прилика
да Туристичке организације размене
искуства и учествују у такмичарском

програму, чиме показују све оно што
градови у Србији могу да пруже, као
добар угођај за сваког туристу.
Мапа, „Вршачке планине и пешачке
стазе“ намењена је свим љубитељима
природе, како рекреативцима тако
и професионалним спортистима и

пружа информације о обележеним
и уређеним пешачким стазама наше
планине.
Мапа се може купити у Туристичко
информативном центру Туристичке
организације Вршац.
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НАМИРНИЦЕ:
●750 г мешаног млевеног меса
● 2 старе земичке
● 200 г фета сира
●1 главица црног лука 1 чен белог лука
●2 јајета
●1 кашичица сенфа
●мало млевене црвене паприке
● со, бибер
● зачин Ц
●исецкан першун исецкан влашац
●пола кесице зачина за месо

ВЕКНА ОД
МЕСА
СА
ЗАЧИНИМА

ТЕЛЕЋИ РОЛАТ СА КИСЕЛИМ
КРАСТАВЧИЋИМА

ПРИПРЕМА:

Земичке наквасити хладном
водом, па оцедити и измрвити. Помешати са исецканим
белим и црним луком и додати месу. Измешати. Додати
зачин за месо, јаја, сенф, остале зачине (не стављати
превише соли јер је фета слана) и крупније исецкан влашац
и першун. Фету измрвити и додати смеси од меса.
Обликовати векну, замотати је у алуминијску фолију,
ставити на правоугаони плех за печење и пећи у рерни
претходно загрејаној на 180°Ц, око пола сата. Затим,
уклонити горњи слој фолије и пећи још 15-ак минута док се
не зарумени.

НАМИРНИЦЕ:

СЛАВСКИ КОЛАЧ

-● 1 кг меког брашна
● 1 паковање свежег
квасца
● 2 јаја
● 250 мл млека
● со, шећер
● уље
За украшавање:
● шака брашна
● млака вода

ПРИПРЕМА: У већу шољу потопити квасац у млако млеко и додати по прстохват
соли и шећера, 2 кашике брашна, промешати и оставити на топлом да нарасте. Кад се
квасац подигне на врх шоље, замесити тесто са брашном, 1 жуманцетом и 1 кашиком уља.
Додавати млаку воду по потреби, док се не замеси чврсто тесто. Оставити тесто да нарасте
толико да се претходна маса удвостручи. Премесити тесто. Ставити га у претходно подмазан
округли калуп за печење и оставити га на топлом месту да опет нарасте до двоструке масе.
За то време, од брашна и млаке воде замесити тесто да буде тврдо, затим га растањити
оклагијом да буде танко. Печат (зове се „слово“) утиснути у растањено тесто и вадити украс.
Од остатка теста правити листиће, грозд или птичице, као украсе за колач. Пре стављања
украса, горњи део колача премазати умућеним жуманцетом. Стављати украсе тако што се
украс направљен „словом“ стави на средину, а листићи, птичице и остали украси ређају по
жељи, по врху колача.
Славски колач пећи око 45 минута у рерни на средњој температури (око 200 степени).
Кад је печен, извадити га из калупа и оставити да се охлади.
Напомена: уколико је слава посна, прави се посни славски

РИКОТА ТОРТА

НАМИРНИЦЕ:
● 800 г телетине од бута
● 200 г црног лука
● 5 већих киселих
краставаца
● со, бибер
● 100 г сланине
● 3 кашике уље
● 1 кашика парадајз пиреа

НАМИРНИЦЕ:
● мало путера
● 1 чен белог лука
● 200 г обареног и
исецканог спанаћа
● 4 јаја
● со, бибер
Намаз:
● 200 г нарендане фете
● пар кашика јогурта
● 125 г димљеног лососа
● 2 парадајза исечена на
колутове

ПРИПРЕМА: Месо опрати, просушити и
танко исећи да се добије велика шницла. Шницлу
истући тучком, посолити и побиберити. Лук очистити
и ситно исецкати. Преко шницле распоредити киселе
краставце, па преко лук. Посолити и побиберити по
укусу. Месо уролати, везати концем, премазати сољу и
бибером. Исећи сланину.
У тигању загрејати уље и пржити роловано месо
уз стално окретање. Додати сланину и наставити са
пржењем. Додати пире од парадајза и ставити ролат
у рерну да се пече на 200°Ц, око пола сата. Извадити
ролат из рерне да се охлади.
Хладан исећи и сервирати са парадајз пиреом.

РОЛАТ ОД СПАНАЋА
СА ЛОСОСОМ

ПРИПРЕМА: Папиром обложити плех. У шерпици, на мало уља,
растопити путер с белим луком и умешати спанаћ. Додати жуманца, со и
бибер. У другој посуди умутити чврст снег од беланаца. Постепено умешати
у смесу са спанаћем. Ставити у плех и пећи у рерни на 190°Ц, 10-12 минута.
Извадити из рерне, прекрити мокром кухињском крпом и оставити да се
охлади. Умутити сир с јогуртом. С охлађеног теста скинути папир. Наређати
лосос, па преко тога нанети сирни намаз. На пола теста ставити колутове
парадајза. Умотати ролат у алуминијумску фолију (умотавати од половине на
којој су колутови парадајза) и оставити да одстоји у фрижидеру преко ноћи.

ПОСНИ КОКОС РОЛАТ

НАМИРНИЦЕ:
НАМИРНИЦЕ:
●100 г путера
● 200 г млевеног кекса
● мало млека или сока
Фил:
● 200 г рикота сира
● 3 кашике џема од
кајсија
● 500 г слатке павлаке
● 2 кашике меда
● ванилин шећер
● 1 кесица желатина
Грилијаш:
● 300 г шећера
● мало уља

ПРИПРЕМА: Отопити путер и када се прохлади
сјединити с млевеним кексом, млеком или соком. Умесити
да се добије смеса као за плазма торту и формирати
подлогу колача на плеху коме се скидају стране. Ставити у
фрижидер.
Умутити рикота сир са џемом. Посебно умутити
слатку павлаку са медом и ванилин шећером, а желатин
припремити према упутству са кесице и полако додавати
у павлаку.
Кашиком мешајући, додати умућен сир у павлаку, а
затим смесу премазати преко одлоге. Ставити у фрижидер
да одстоји неколико сати.
Грилијаш: На мало уља истопити шећер, да добије фину
смеђу боју и изручити у подмазан плех. Оставити да се
охлади, онда изломити, самлети и посути преко колача. По
жељи, посути и ситно сецканим бадемима.

Кора:
● 300 г млевеног посног
кекса
● 3 кашике какаа
● 100 г шећера у праху
● 12 кашика црне кафе
● мало рума
● 100 г млевених ораха
Фил:
● 100 мл воде
● 100 г шећера
● 100 г кокоса
● 150 г маргарина
● 2 кашике шећера у
праху

ПРИПРЕМА: Од састојака умесите кору. Комад
алуминијске фолије поспите кокосом и разваљајте кору.
Фил: У посуду ставите воду, додајте шећер и уз мешање
закувајте. Склоните с ватре и умешајте кокос. Пустите да се
охлади и повремено промешајте како се не би претворило
у стврднуту куглу. У хладно додајте умућен маргарин са
шећером у праху. Премажите филом и уз помоћ фолије
умотајте ролат. Ролат поспите кокосом и ставите на
неколико сати у фрижидер. Напомена: Уколико не постите,
уместо посног кекса и маргарина, користите пти бер кекс и
путер.
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
AZ ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK

Vallási ünnepek
A

jövő hét első napjaiban
elhunyt szeretteinkre
emlékezünk. A temetők látogatottsága igen megnő
ebben az időszakban, ugyanis
mindszentek és halottak napjakor virágokkal és meggyújtott mécseseinkkel áldozunk elhunyt szeretteink emléke előtt.
A katolikus közösség ünnepei
Mindszentek napja
Ezt az ünnepet a katolikus
egyház november 1-jén ünnepli,
a valaha élt igaz emberek emlékére. A halottak napját előzi
meg. A mindenszentekhez és a
halottak napjához kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják.
A mindszentek napjának a
gyökereit a kelta Samhain újév
ünnepében kereshetjük, me-

lyet november 1-jén ünnepeltek. A hiedelem szerint ezen
az éjszakán, úgy hitték, hogy az
elmúlt évben meghaltak lelkei
összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat.
Halottak napja
Az ókori rómaiak őseiket és
hőseiket istenként és félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének szánt, róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia
néven. Február 22-én minden
római család megülte a caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét, s egymást megajándékozva, vidámsággal oldották föl a

„

Elhunyt szeretteinkre
emlékezünk a jövő hét
első napjaiban

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
feralia komorságát. A holtakról
való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól, minden liturgiában megtalálható volt a Szentmisében.
Az egyházban először 998ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját. Szent
Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt,
A protestáns egyházak is
ünnepelnek
A reformáció emléknapját a protestáns közösségek október 31-én ünneplik. Ezen a
napon tűzte ki Luther Márton
szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes a
wittenbergi vártemplom ajtajára kilencvenöt pontból álló téziseit, melyek az egyház megreformálására vonatkoztak. Ezen
a napon emlékeznek meg az
ellenreformáció áldozatairól,
köztük a gályarabnak eladott
prédikátorokról.

DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD PÜSPÖK RÓMÁBAN

„Egy szinodális Egyházért: közösség,
részvétel és küldetés”
D
r. Német László SVD nagybecskereki püspök, a Szent
Cirill és Metód Nemzetközi
Püspöki Konferencia elnöke,
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) első alelnöke is részt vett az „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés” témában kezdődött 2023-as püspöki szinódus előkészítő szakaszának, egy
világegyházi szintű szinodális
folyamatnak a megnyitásán. Ez
alkalomból Ferenc pápa mutatott be szentmisét a Szent Péter-bazilikában október 10-én.
Aszinódus egy lelki megkülönböztetési út, egy egyházi
megkülönböztetési út, melyet
imádásban, imádságban, Isten
igéjével való találkozásban járunk végig. És a mai szentlec-

kében azt olvassuk, hogy Isten
szava „eleven, átható és minden
kétélű kardnál élesebb, behatol
a lélek és szellem, az íz és a velő
gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4,12).
Isten szava megnyit bennünket a megkülönböztetés előtt,
és megvilágítja azt. Irányítja a
szinódust, hogy az ne egyházi kongresszus, ne tanulmányi
konferencia, politikai összejövetel vagy parlament legyen,
hanem kegyelmi esemény, a Lélek által vezetett gyógyulási folyamat. Ezekben a napokban
Jézus arra hív bennünket, ahogyan az evangéliumban a gazdag emberrel tette, hogy üresítsük ki magunkat, szabaduljunk
meg a világias dolgoktól, de a
bezárkózásainktól és az ismét-

lésre építő pasztorális modelljeinktől is; és tegyük fel a kérdést:
mit akar Isten mondani nekünk
a mai korban, milyen irányba
akar vezetni bennünket?
Kedves testvéreim, jó közös
utat kívánok! Legyünk evangéliumba szerelmes zarándokok,
nyitottak a Szentlélek meglepetéseire! Ne szalasszuk el a
kegyelmi alkalmakat a találkozásra, egymás meghallgatására, a döntéshozatalra! Örömmel tudva azt, hogy miközben
keressük az Urat, ő jön elénk
előbb szeretetével! – mondta
homíliájában a Szentatya.
Dr. Német László SVD a
Nagybecskereki Egyházmegye
főpásztoraként ezt a Ferenc pápa
által egyházi megkülönböztetési útként nevezett zsinati utat,

»Melegi Zsuzsanna és Sípos Katica

Az Art Klub tagjainak
közös tárlata
A
nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében
hétfőn az Egyesület berkeiben működő Art Klub művészeinek közös tárlata nyílt
meg. A kiállításon mintegy
húsz amatőr képzőművész
alkotása tekinthető meg.
Az egybegyűlteket Melegi Zsuzsanna az Art klub
vezetője üdvözölte. A tárla-

mintegy megelőzve korát, végigjárta Bánát hívő népével, amikor
2017. december 3-án meghirdette az első egyházmegyei zsinatot. A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának – amelyet 2021. május 28-30. között
tartottak – a gyümölcseit már a
folyamat során megtapasztalthatták. A jövő feladata mindezek beépítése az egyházi gyakorlatba és pasztorális munkába.

tot Aleksandar Kačar nagybecskereki festőművész nyitotta meg.
A megnyitót Vetró Ferenc magyar, illetve Sípos
Katica szerbnyelvű szavalatai tették még ünnepélyesebbé. Az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére
Gyurity Varga Anna nyugalmazott tanárnő énekelt el
egy dalt.

»Szabó Zoltán festménye

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE

Koszorúzás és
emlékműsor Muzslyán
A
Muzslai Petőfi Sándor
MME szervezésében a
muzslyai közösség október
22-én emlékezett meg az
1956-os magyar forradalom
és szabadságharc 65. évfordulójára.

A Szűz Mária Szent Neve
templom melletti emlékparkban 2014-ben felállított 56-os
emléktáblánál koszorút helyezett el Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa nevében
Balogh György konzul, továbbá az Emmausz Fiúkollégium
diákjai, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), Muzslyai helyi közösségének tanácsa, a Rémusz – Hagyományápolók Egyesülete és a Muzslai Petőfi Sándor MME képviselői is.
Ezt követően Jelen Janez
atya celebrálásával, szentmisét
szolgáltattak a forradalom és
szabadságharc hőseiért, majd
a művelődési egyesület nagytermében rendezett alkalmi
műsor keretében felléptek az
egyesület szakcsoportjai és a
Szervó Mihály Általános Iskola
tanulói. A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával
valósulhatott meg.
BORBÉLY TIVADAR

»Juhász István alkotása
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Jöjj Szentlélek Úristen!
A

tanév kezdetén a muzslyai hittanosok tanítóik és tanáraik kíséretében tanévnyitó szentmisén vettek részt
a Mária Szent Neve tempolomban. Együtt imádkoztunk a
Szentlélek adományaiért!
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19
м², на улазу у село, посађен са
багремом, погодан за пчеларе.
Тел. 064/425-6130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721-949.
Продајем плац са виноградом
у Малом Жаму, на улазу у село
одлична локација. Повољно. Тел.
064/228-7558.
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
Број

1353

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
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 831134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
пчеларство или сејање. Тел. 830753.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари, десна
стрна, 100 метара од асвалта,
добро за
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
ел. 063/1077271

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Апартмани за издавање у
Вршцу и Панчеву за домаће и
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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
Запосленој девојци издајем
собу, купатило, чајну кухињу,
засебан улаз, клима, веш машина,
грејање плин. Тел. 060/3603311,
060/7401210 и 013/401210

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

Sthil MC 341, исправна, очувана
повољно Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за
дрва, шут, ризлу и избацивање
непотребних ствари. Тел. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411496.
На продају лежећи масажер,
масажер за каротиде, космодиск
и кухињски сто за 6 особа. Тел.
061/680-6244.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
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

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
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“
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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

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

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.
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 013/401210.
Продајем орнар за купатило
за монтирање изнад веш машине

Продајем двобразни плуг ИМТ
756.2 и четворокрилну дрљачу. Тел.
065/257-9100
Купујем комбиновани шпорет
или комплет на струју добро
очуван. Тел. 064/389-2738 или
013/861-419.
Продајем фрижидер од 150
литара „Горење“ у одличном стању.
Тел. 061/307-1085
Продајем
четворокрилни
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у
одличном стању. Тел. 065/8340611
Продајем 2 тркачка бицикла
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/8435097
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем луковице лала и
луковице зумбула, алоја веру
у сакцијама. Тел. 013/837-631 и
063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
Продаје
се
комбиновани
шпорет 2+2 р у исправном стању.

Тел: 064/915-8936.
Продајем велику гробницу
мермер
споменик,
ограда,
комплетно сређена, у Вршцу,
Православно
гробље.
Тел.
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 861419.
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.
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.
013/2839461
Купујем Сингер машину за
шивење испаравну, комплетну. Тел.
063/482418 и 013/861-419.
Продајем повољно комплет
летњих ауто гума Hankook 195/65
R15, коришћене 2 сезоне. Тел.

065/3184084.
Продајем казан за ракију 100
литара, превртач. Тел. 064/8372635.
Стрељачком удружењу „Тане“
Вршац за потребе спортског
стрељаштва потребни пиштољи у
калибгу 9мм. Тел. 064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице
на струју, тепихе различитих
величина, машине Багат и Сингер,
бојлер плински.Тел. 830-753
Челичне фелне 15″са 5 рупа на
продају. Тел. 062/255119
Брачни пар средњих година
тражи стару особу да је чува за кућу
или стан и да је особа из Вршца.
Тел. 061/8139998
Продајем тамно браон зимске
кожне чизме високе бр 39 бр. Са
крзном изнутра 2.500 д, кратке
црне чизме са крзном 39 бр 2.000
д, антилоп кожа зимске чизме 39
бр. Бела кафа, 1.500 дин. кратку до
колена крзнену бунду тамно браон
42-44, 40 €. Тел. 064/1319128
На продају 12 кошница ЛРпразне. Тел. 064/3511952
Продајем патике нове 39 број
црно са малим апликацијама нове
1.500 дин, и црне скроз 39 број
1.000 дин и бунду од вештачког
крзна црна дуга 42-44 број , нова,
2.000 дин. Тел. 064/1319128
Повољно
продајем
комбииновани фрижидер Беко,
310л. (још у гаранцији). Тел.
062/255119.
„Феникс“ пећ некоришћена,
ливена и шамотирана yа угаљ
и дрво, округла, пречник 26 цм,
висина 95 цм, тежина 58 кг, лепа и
трајна. Тел.064/1704999.
Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
Продајем
машину за веш,
храстову витрину, сто и столице,
кухињу од два метра и 70 цм,
телевизор са сточићем и патуљасте
зечеве. Тел. 060/0114958.
Продајем писаћи сто и тренажер
за ноге цена 4.000 по комаду. Тел.
064/9174777
Подајем
велику
празну
гробницу са 6 места без споменика
на Православном гробљу уз
Павлишки пут , пренос власништва
тестаментом . Тел. 066/8076207.
Продајем Opel Corsu E 1.0
турбо, бензинац, 66 кw/90кс, 2015.
годиште, домаће табле, урађен
велики сервис, беспрекорна,
панорама кров, највиши пакет
опреме. Тел. 065/3184084.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА” – SMART PRESS, ГОДИНА 45, БРОЈ 1247, 4.
ДЕЦЕМБАР 2020.

„СЕНЕ И ОПСЕНЕ: ИЛУЗИЈА“
Културни центар Вршац, у оквиру своје 3Д галерије на платформи
Кунстматрикс, представља изложбу слика Бисерке Петровић „Сене
и опсене: Илузија“.
„Од древних времена и старих филозофских традиција постоји
идеја да је цео свет око нас илузија.
У данашње време виртуелне стварности и напредних технологија
које чине да се људска раса развија уз све веће убрзање и и у некој
врсти делиријума, та идеја о свету као обмани је много јаснија и
ближа прихватању. Да ли је овај свет само сан, и ми га сањамо, или
смо ми сан који свет сања? Повез који често користим је метафора за
затварање очију пред обманама. Разоткривање је могуће, али није
свако спреман да се суочи са собом, јер то захтева развој, тачније
промену. А промена је у ствари једина константа“, каже ауторка о
својој изложби.
Бисерка Петровић је дипломирала на Факултету ликовних
уметности у Београду 2004. године, магистрирала визуелне

уметности на Ликовној академији у Фиренци, под менторством
проф. Доменика Виђана. Стипендиста је италијанске и норвешке
Владе, града Лазаревца и Фондације за таленте Републике
Србије. Живела је у Фиренци од 2005. до 2015. године, предајући
сликарство и радећи у уметничкој радионици у Музеју Палацо
Строци. 2016. године у Пољској сликала је „С љубављу Винсент“,
први дугометражни филм у историји светске кинематографије
сликан уљем на платну, добитник тридесетак фестивалских награда
и кандидат за Оскара
„ВРШАЧКА КУЛА” – SMART PRESS, ГОДИНА 45, БРОЈ 1247, 4.
ДЕЦЕМБАР 2020.

МЛАДИ КАО ПОКРЕТАЧИ
ПРОМЕНА

Завршни догађај пројекта „Светионик знања“, шесте
генерације по реду, одржан је прошлог викенда у Вршцу. Шест
најбољих екипа имаће прилику да свој пројекат презентује и
примени у својој локалној заједници.
- Овај пројекат обухвата пет тема: екологију, друштвени
активизам, туризам, културу и уметност и од ове године јавно
здравље. Пројекат се из године у годину шири, интересовање
младих је све веће.
Драго нам је што се показује да млади доносе промене, јер
је пројекат на тој идеји и основан – каже Маја Рубин, менаџер
пројекта „Светионик знања“. Организатори истичу да са годинама
расте интересовање и у градовима који до сада нису учествовали
у „Светионику знања“ и да очекују да ће овај пројекат ускоро
прерасти у својеврсан покрет.

- Учесници похађају радионице, слушају предавања и уче о
писању квалитетних пројеката. Овај период од три месеца обуке
могао би да представља први степеник у њиховом личном и
професионалном усавршавању и евентуалним каријерама у
области пројектног менаџмента.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
Прошлост Вршачког виногорја бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.
Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (15)

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

Превео Александар Бобик
2.
БЕЛОЦРКВАНСКО
ПРИБРИЖЈЕ
Положaј доброг прибрежја,
које скоро искључиво даје
изврсна црна вина је као што
је већ речено јужно и у облику
амфитеатра. Почиње код села
Црвена Црква и након што пут
који долази из Вршца, овде
раздваја плантаже, брда са
засадима винове лозе пружају
се иза, непосредно испод
подножја града те скоро у правој
линији према западу успињући
се до висине од 500 стопа. И
протеже се преко Врачевгајског
атара ка оближњим крушичким
планинама и креће се даље,
ослањајући се на Лесковачки
пролаз,
где
последње
наткровље, раздвојено једном
долином, чини западну границу
овог виногорја. Тло овог
виногорја састоји се од жуте
иловаче, глине и шкриљца.
Белоцрквани су засадили
на једној висооравни овог
планинског
ланца
нове
плантаже винове лозе, у којима
производе искључиво бела
вина и где се услед изванредне
обраде
и
праволинијски
засађених чокота оку пружа
лепа слика и ово је место, где
је најзаступљенија сорта мала
динка (Rusa -на румунском ;
stainschiller- на немачком). Са
ове висоравни, према северу, на
даљини око шест сати видљиве
су планине Оравице и Вршца.
У долини, западно од
града, налази се једна нова,
издвојена плантажа винограда,
која није особито добра јер,
упркос
јужном
положају
овога краја, вина су оданде
неквалитетна и прете да угрозе

славу белоцркванских вина.
Виноградарство у Белој Цркви је
са оним у Вршцу и према томе и у
Срему скоро у свему истоветно,
само постоји разлика у томе што
се на равним теренима, уместо
сађења, дугачки ластари лозе
од једног старог чокота пружају
даље, где се закопавају једну
страну дубоко да би стварале
жиле и нови чокот, а тек се у
другој години, када се ужиле,
одсецају од старог чокота.
Насупрот томе, у подножјима
планина где би засађивање на
напред описани начин било

мање ефикасно, обавља се
засађивање целих чокота, на
уобичајни начин.
Овде су упадљиве мотике
због своје величине и дугих
дршки и оне су највеће и најтеже
у целој земљи. Чини се да то
потиче из старих времена када
се због помањкања радне снаге
израђивало ово оруђе у веђим
димензијама, да би се овде
једно јутро винограда окопа за
шест дана, а да у пештанском

подгорју за то је потребно десет
дана.
Само
са
једном
елементарном непогодом имају
Белоцрквани, а како верујем и
Вршчани, више проблема него
било које виногорје у монархији
а то је ледена киша и поледица
за време зиме, која приметно
умањује приносе за ту годину.
Против ових оштећења се боре
на тај начин, што на јесен орезују
све чокоте и затрпају земљом
преко главе, што је заштита
од тако погубне елементарне
неприлике. У том случају, на
пролеће нису приморани
да губе време одгрнањем и
орезивањем лозе, јер су један
посао већ обавили, што њима
одговара, због нагомиланих
виноградарских послова који
их очекују на пролеће.
Берба овде започиње обично
осам дана касније него у Вршцу
и обичај је да се најпре обере
плаво грожђе за припрему
црног вина и тек онда када се
црно вино стави у судове за
врење, започиње берба белог
грожђа. Разлог ове методе која
се разликује од оне у Пешти и
у свим осталим виногорјима,
је у томе што се жели спречити
често сушење црних зрнаца. И
овде као и у Вршцу црно вино
се пушта да одлежи четири
до шест недеља и тек тада се
претаче и лагерује у подруме.
Нажалост и у Белој Цркви, као
што сам то већ критиковао и
у Срему и о чему је већ било
говора, подруми су веома лоши.
Они се обично налазе испод
зграда, у самом месту и ретко
имају више од 14 стопа висине,
од чега су бар још 3 стопе изнад
земље, где ветрови и топлота
могу штетно утицати.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ НАД КУЉАНИМА ДОНЕО ИСТОРИЈСКУ РАДОСТ

ВРШЧАНИ ПЕЧАТИРАЛИ ЈЕСЕЊУ ТИТУЛУ

Вршчани су лако и убедљиво савладали одличан тим Хајдука из
Куле и заслужено се радују титули јесењег првака. Први пут у својој
историји откако се такмиче у Српској лиги. Изабраници тренера Ненада
Мијаиловића доминирали су свих 90. минута и питали су се и за најситнији
детаљ на утакмици, док борбени гости могу бити пресрећни што су кући
отишли са свега три лопте у својој мрежи. Меч је обележио офанзивни
везиста Вршчана Филип Илић одигравши свој најбољи меч јесењег дела
сезоне, остварио је две асистенције и једном затресао мрежу ривала. На тај
начин заслужеио је епитет играча 15. кола. Већ из прве акције ОФК Вршац
је повео, Вујић је послао фантастичан дубински пас Филипу Илићу, уследио
је идеалан центаршут а најлепши део задатка обавио је Милан Илић,
силовитим ударцем ефектно је затресао мрежу, 1:0. У 30. минуту магија
Филипа Илића, муњевит продор по десном крилу, бриљантан центаршут
и савршена егзекуција Вујића са петерца, 2:0. У другом полувремену
Вршчани су смањили притисак на задњу линију Куљана , али то није
окрњило њихову огромну предност у поседу лопте, нити су гости успели да
запрете беспосленом голману Марковићу. У тренуцима када се са трибина
проломио снажан аплауз на вест да су Феникс и Омладинац ремизирали,
Филип Илић је украсио вршачку слављеничку торту, одузео је чисту лопту
голману Дринчићу и ушетао се у празну мрежу, 3:0.
Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ – ХАЈДУК (К) 3:0 (2:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 300, судија: Неђо Мрђа
(Панчево) 7, стрелци: Милан Илић у 2, Вујић у 27. и Филип
Илић у 90. минуту, жути картони: Масалучић (Хајдук).
ОФК ВРШАЦ: Марковић -, Стојковић 7,5, Бељин 7,5 (од 88.
Крстић -), Радисављевић 7,5 (од 62. Сарајлин 7,5), Јовковић 7,5
(од 83. Секулић -), В. Благојевић 7,5, Лазевски 7,5, Ф. Илић 8,5,
Николић 8, Вујић 8 (од 62. Грек 7,5), М. Илић 8 (од 88. Делић -).
ХАЈДУК: Дринчић 5, Вуковић 6,5, Јанчић 6,5 (од 58. Радмановић
6,5), Слијепчевић 6,5, Влаисављевић 6,5, Поповић 6 (од 46.
Арежина 6,5), Лаћарак 6,5, М. Божовић 6,5 (од 81. Кочиш -),
Богићевић 6,5 (од 81. Миловановић -), У. Божовић 6,5 (од 84.
Кулић -), Масалушић 6,5.
Играч утакмице: Филип Илић

КО Ш А Р К А
ПОРАЗ ВРШЧАНА НА ГОСТОВАЊУ У КРАГУЈЕВЦУ, ТРИЈУМФ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У ШАПЦУ

ВРШЧАНКЕ ОДУВАЛЕ ШАБАЧКУ ЧИВИЈУ

ДУГА – ВРШАЦ 71:91 (18:24, 28:25, 9:23, 16:19)

Дворана шабачке Гимназије, судије: Ракић, Ћурчић,
Луковић
ДУГА: Трипковић 6, Пуношевац 12, Степановић 25,
Хаузер 22, Иванов 2, Матић 2, Глувић, Марковић, Стојковић,
Лонгомо, Мијатовић, Продановић 2.
ВРШАЦ: Марјановић 14, Керкез, Станаћев, Вукосављевић
14, Јованчевић 20, Стјепановић, Стојић 10, Репац, Милетић 5,
Селаковић 24, Зорић 4.
Кошаркашице Вршца прекинуле су серију од пет узастопних
пораза и уздигле се у шапцу блиставом победом против Дуге.
Нова снага Вршчанки су искусне Тамара Јованчевић и НИна
Вукосављевић, а још једну изванредну партију пружиле су Тина
Селаквић и Љиља Марјановић. Кљчни период меча била је трећа
четвртина када су изабранице тренера Мирослава Кањевца
доминае у свим елементима и створиле одлучујућу предност за
тријумф.
Тамара Јованчевић и Нина Вукосављевић победом су
украсиле свој деби у вршачком дресу:
- Енергија нам је била на изванредном нивоу, то нам је
омогићило да у трећој четвртини направимо велику разлику.
Наравно када се томе дода одлична игра у одбрани током
целе утакмице пут до тријумфа био је обезбеђен. Морам да
се захвалим новим саиграчицама на изванредном пријему у
екипу, знам да сам дошла у круб велике традиције, трудићу се да
оправдам поверење, рекла је Нина Вукосављевић после првог
меча.
Вукосављевић је велики траг оставила играјући у америчкој
колеџ лиги, где и даље стоји њен рекорд по броју асистенција у
једној сезони, након тога наступала је три сезоне за Радив Кораћ,
да би, како је рекла, после паузе решила да се поново заљуби у
спорт коме је посветила 20 година.

Новосађанка Тамара Јованчевићу својој првој изјави по
доласку у Вршац истакла је да јој пре свега прија мирноћа града.
- Познајем доста девојака из екипе, видим да су оне и пре
Нининог и мог доласка имале феноменалну хемију, ми смо то
употпуниле, играмо јаче и боље, очекујем да ћемо ређати победе
и још више улеопшати атмосферу. Добро смо се припремиле
за меч са Дугом која игра боље на свом терену него у гостима.
Волела бих да се ове сезоне Вршац пласира на завршни турнир
Купа „Милан Васојевић“, а после је све могуће.
Јованчевићева је у највећем делу своје каријере наступала
за Војводину, од своје 15. године игра прволигашку кошарку.
Наступала је и за Србобран, Новосадску кошаркашку академију,
Петроварадин 021, Краљево Студент, а као интернационалац у
француском Шарнеу и чешкој Острави.

КОШАРКАШИ ВРШЦА НА ДНУ „ЈЕЗЕРА“
РАДНИЧКИ – ВРШАЦ 84:68 (22:17, 23:14, 15:18, 24:19)

Хала Језеро, судије: Глишић, Пецељ, Хаџић.
Раднички: Илић 8, Томашевић, Катић 4, Митровић 21,
Раичевић 5, Думић 14, Ђерасимовић 6, Недељковић 3,
Вељовић 11, Даутовић 4, Станковић 4, Станојевић 4.
ВРШАЦ: Јовановић 5, Илић 22, Јурчек 2, Васиљевић 7,
Тејић 6, Радовановић 9, Јовановић 5, Агоч 9, Димић, Јековић
3, Мајсторовић.
Бледо издање Вршчана у Крагујевцу и шести пораз у сезони,
трећи узастопни. Раднички је боље почео и завршио прво
полувреме, док су изабраници тренера Ђокића само почетком
другог полувремена показали потребну енергију. У финишу
нису имали снаге да запрете домаћину. Прилка за поправни је у
суботу када од 18 часова дочекују ОКК Београд.

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

15 10
15 10
15 9
15 9
15 9
15 8
15 8
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 4
15 4
15 3

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

3:0
4:2
3:0
2:2
1:0
4:0
3:0
0:1
1
2
3
4
5
5
6
5
6
6
9
10
10
10
11
11

34
33
30
29
28
26
25
22
21
19
16
13
13
13
12
10

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

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

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

32
32
31
29
24
23
23
22
21
20
18
14
12
12
10
8

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 6. КОЛО

Раднички - Вршац		
Колубара - Слодес 		
Нови Пазар - Металац
Здравље - Златибор		
Младост - Дунав 		
Слога - Слобода		
ОКК Београд - Тамиш
Војводина – Динамик

Дуга - Вршац		
Пролетер 023 - Радивој Кораћ
Арт Баскет - Партизан 1953
СПД Раднички - Врбас Медела
Црвена звезда – Студент
Краљево - Војводина 021

71 : 91
57 : 76
84 : 69
54 : 60
104 : 51
84 : 63

Банат - Футог			
Рибница 2 - Ужице			
Железничар – К.Митровица		
Војводина 2 - Лозница		
Шумадија - Бечеј 			
Кулпин - Топличанин 97		

1.Црвена звезда
2.Арт Баскет
3.Краљево
4.Партизан 1953
5.Војводина 021
6.Радивој Кораћ
7.СПД Раднички
8.Врбас Медела
9.Дуга 		
10.Вршац
11.Студент
12.Пролетер 023

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

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

84 : 68
79 : 78
92 : 88
95 : 94
81 : 93
84 : 72
90 : 89
75 : 72
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
2

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

17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
6
5
4
4
3
3
2
1
0

16
14
14
14
13
12
12
11
11
10
9
8

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

6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5

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

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

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

Раднички (К) - Партизан (Г) 		
Стари Тамиш - Будућност (А)		
Слога (БНС) - Долово		
Хајдучица - Долина			
Потпорањ - Црвена звезда		
Југославија - Вултурул		
Спартак 1911 - Стрела		
Јединство С. - Партизан (У)		

15
15
13
12
12
11
9
7
7
3
1
0

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

15 11
15 9
15 9
15 7
15 7
15 6
15 7
15 6
15 7
15 6
15 5
15 4
15 3
15 4
15 2
15 3

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

2:1
0:1
0:2
2:1
1:1
1:0
1:4
5:0
4
3
3
4
4
3
6
5
7
6
8
7
6
8
10
12

33
30
30
25
25
24
23
22
22
20
17
16
15
15
9
9

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л
СПОРТСКИ ДИРЕКТОР И ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ОФК ВРШЦА, НЕНАД МИЈАИЛОВИЋ РЕЗИМИРАО ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ БЕЗ ЕУФОРИЈЕ ЗБОГ ЈЕСЕЊИХ ПОЧАСТИ:

ДА НЕМА ПАУЗЕ О ПРВОМ МЕСТУ СЕ НЕ
БИ НИ ПРИЧАЛО

Одличне резултате у јесењем делу првенства
Српске лиге Војводина фудбалери ОФК Вршца
потврдили су убедљивим победама у два
последња кола чиме су стигли до ласкаве титуле
јесењег шампиона. Тренер Ненад Мијаиловић
упућује честитке и хвали играче за труд и
учинак, али истиче да је пређено тек пола пута
до зацртаног циља. Спортски директор и шеф
струке у интервјуу за „Вршачку кулу“ говорио је
и о успесима млађих селекција као и о завршетку
инфраструктурних радова који ће рад у клубу
подићи на виши ниво.

ЛИСТА СТРЕЛАЦА
8 – Јовковић
5 – М. Илић, Радисављевић, Вујић
2 – Ф. Илић, Качаревић, Новаковић, Николић, Драгићевић
1 – Сарајлин, Главинић

Када бих ја лично
могао да бирам
да ли да у виши
ранг оду сениори
или омладинци,
одлучио бих се
за омладинце јер
сам сигуран да ће
нам они кад тад
омогућити пласман
у Прву лигу Србије

ЛИСТА АСИСТЕНАТА
7 – Ф. Илић
4 – Стојковић, Радисављевић
3 – Вујић
2 – Лазевски, Османагић, Качаревић, Новаковић
1 – Јовковић, Грек, Бељин, Драгићевић, Делић

Занимљив и узбудљив финиш јесењег дела првенства
протекао је у знаку ОФК Вршца, претпоставка је да сте
задовољни учинком?
- После два нерешена резултата (Јединство, С. Пазова и Борац,
Сакуле), дошли смо у ситуацију да не одлучујемо сами о сопственом
пласману, али после две озбиљне игре и убедљивих победа (ОФК
СТРУЧНИ ШТАБ
Кикинда и Хајдук, Кула) ипак смо јесењи део завршили као лидери.
Срећан сам због убедљиве победе у последњем колу пред нашим
Први тренер: Ненад Мијаиловић
навијачима, срећан сам због освојене јесење титуле, мислим да
Помоћници: Иван Илијевски, Никола Игњатијевић
смо то по свему оном што смо приказали у 15. кола и заслужили.
Тренер голмана у свим селекцијама: Љубан Вучковић
Шта се конкретно десило после та два ремија што је
Тренер омладинаца: Никола Игњатијевић
произвело онако снажну реакцију и две убедљиве победе са
Тренер кадета: Марин Миок
по три гола разлике над озбиљним екипама какве су Кикинда
Тренер пионира: Горан Милићевић
разлику а за њу је досуђен само један једанаестерац на 15 мечева?
и Хајдук из Куле?
Да
није
можда,
ипак,
реч
о
томе
да
смо
играли
најквалитетније?
- Јесењи део не бих могао да сагледам само кроз призму та два
ствари, све селекције налазе се у самом врху Квалитетне лиге
меча. Ако бих кренуо у анализу мислим да су нас пратили велики И ја могу да кажем да сам био незадовољан суђењем на неким Војводине.
пехови ове полусезоне и када су у питању повреде и суспензије, утакмицама, али нисам видео никакву лошу намеру момака
Сигурно је да симпатизере клуба највише интересује хоће
коронавирус, а ако се вратимо још више уназад у припремни који суде. Мислим да се квалитет играча који играју у Српској ли бити промена у играчком кадру?
лиги
драстично
повећао
а
да
утакмице
суде
млади
арбитри
период, сетићете се да у прелазном року нисмо урадили све
- Верујем да овај тим има квалитет за највише домете. Да смо
којима недостаје искуство, и када се још нађе неко да долива
како смо желели. Наша идеја била је да
уље на ватру разним неодмереним и имали мало више среће, пре свега са повредама, мислим да би
доведемо три, максимално пет играча,
Како се то фаворизује екипа неаргументованим изјавама и тврдњама, тренутно били убедљивије први. Неће бити великих промена,
међутим на крају смо стигли до цифре
која игра најофанзивнији
све по принципу „држте лопова“, мислим разговараћемо са неким играчима који су имали мању минутажу,
од десет појачања. Морам да кажем да је
да је то покушај да се вештачки створи са некима који су незадовољни, биће нових имена, али не много.
фудбал у лиги, која има
планирана бројка премашена изнуђеним
нерегуларности. Захваљујући Са евентуалним појачањима су већ обављени разговори. Наш
доласцима играча, сетимо се операције
највише победа и најмање утисак
Фудбалском
савезу Војводине сваку циљ је јасан, желимо титулу у Српској лиги Војводина, да ли ћемо
слепог црева Војкана Сарајлина, већ
пораза,
која
је
постигла
утакмицу
је
могуће погледати на успети – не знам, да ли ћемо дати све од себе – хоћемо. Желимо да
неколико година једног од најбољих
Интернету
и
уверити
се да ли је постојала у наредних 15 кола будемо још бољи него што смо били сада.
највише голова, која има
играча Српске лиге Војводина, повреда
Дотакли сте се теме омладинских селекција, какви су
нека нерегуларност. Паметном доста.
капитена Лазевског и Јовковића због
најбољу гол разлику а за
планови и амбиције што се тиче омладинске школе?
Освојена
титула
јесењег
првака
даје
којих су пропустили већи део припрема,
- Сви људи који раде у клубу троше неупоредиво више енергије
њу је досуђен само један
екипи одређену дозу самопоуздања,
затим тешке повреде Бојана Благојевића
на омладинске селекције него на први тим. Верујемо да ће нам
али
рекло
би
се
ништа
више
од
тога.
у првом колу, играча са највећом једанаестерац на 15 мечева?
Главни циљ ће се достизати на пролеће, добар рад у омладинској школи омогућити још боље резултате у
минутажом који је душа овог тима откако
Да није можда, ипак, реч
до тада треба квалитетно обавити сениорској конкуренцији. Ми већ сада убиремо неке плодове рада
сам ја тренер у клубу. Како су нас у финишу
о
томе
да
смо
играли
зимске припреме, као и зимски са младим играчима, наши бонус играчи сакупили су ове јесени
прелазног рока, који је ове године трајао
преко 4 000 минута сениорског фудбала. Војин Радисављевић
прелазни рок. Какви су планови?
најквалитетније?
до 16. септембра, стизали пехови тако смо
- Још једном ћу истаћи да је ОФК одиграо је свих 15 утакмица, голман Марковић бранио на 14
морали изнуђено да реагујемо. Николић и
Вршац заслужено дошао до првог места мечева, Главинић који је два пута био болестан сакупио је 245
Милан Илић су нам се прикључили у 4. колу, Османагић у шестом,
на
половини
такмичења
,али да мени лично то не значи много минута, значајну минутажу имали су и Вранић, Стојадиновић,
Новаковић је дошао у Вршац као најбољи играч Прве лиге Србије,
играли су Крстић, Секулић, Делић, Трњанац, Мајсторовић и
јер
да
се
игра,
као
у
неким
земљама
очекивали смо да буде велико појачање, али се и он повредио
16-годишњи Милићевић. Пионирска
Верујем да овај тим има
и одиграо свега 255 минута. Османагић је последња три кола без паузе, ми о јесењој титули не би ни
селекција је убедљиво прва, омладинци
причали.
Што
се
планова
тиче,
предстоји
пропустио због короне. Ипак, екипа је све то успела да издржи и
квалитет за највише
су такође први, кадетска селекција је у
нам
анализа
јесењег
дела
сезоне,
пре
мислим да смо се заслужено нашли на првом месту после јесењег
самом врху заостаје два бода за лидером.
домете.
Неће
бити
великих
свега
играчког
кадра.
Урадили
смо
доста
дела сезоне.
Од омладинаца очекујем пласман у
На почетку сте прогнозирали да ће ово бити једна од позитивних ствари, изборили се између промена .Да смо имали мало Омладинску лигу Србије, а када бих ја
осталог
и
са
сопственим
притиском
јер
најнеизвеснијих сезона у Српској лиги Војводина последњих
више среће, пре свега са
лично могао да бирам да ли да у виши ранг
година јер је велики број екипа уједначеног квалитета. се лествица наших успеха подиже све
оду сениори или омладинци, одлучио бих
повредама,
мислим
да
би
више.
У
последњих
пет
година
остварили
Испоставило се да је првих пет екипа на табели распоређено у
за омладинце јер сам сигуран да ће нам
смо најпре улазак у Српску лигу, па смо
тренутно били убедљивије се
интервалу од шест бодова.
они кад тад омогућити пласман у Прву лигу
сваке
наредне
сезоне
остваривали
бољи
- Сада могу да кажем оно што сам чекао целе јесени да кажем.
први
Србије.
Борили смо се са великим притисцима са разних страна, пре свега пласман, прошле смо освојили друго
Свему томе допринос дају и
место
тако
да
се
циљ
за
ову
сам
наметнуо.
од других клубова. Веома често смо били тема разних клупских
инфраструктурни радови који ће омогућити још боље услове
саопштења, налазили се на мети многих неоправданих критика, Сем тога, никоме из других клубова у Војводини пре две године на Градском стадиону. Када се очекује завршетак радова и
а чини ми се да је највећи разлог томе што поједини клупски није било чудно што смо били четврти, нико се није чудио што смо почетак коришћења реновираног помоћног стадиона?
функционери у Војводини више нису у могућности да раде ствари прошле сезоне били други, али се сада сви одједном чуде како смо
- Терен са вештачком травом је завршен, урађена је и трибина
које су могли да раде претходних година. Једноставно, наш савез је то на половини ове сезоне први. Не бих то да коментаришем, само која ће моћи да прими око 300 гледалаца, очекује се ускоро
поштенији, фудбал регуларнији и модернији и једино мерило снаге сам констатовао оно што многи говоре и не бих да неко помисли постављање рефлектора. На тај начин ћемо имати већи капацитет
тимова је приказано на терену. Често се говорило да се ОФК Вршац да смо толико наивни да то не знамо. Сиромашни можда јесмо, на трибинама помоћног терена него неки наши конкуренти на
фаворизује, а ја се питам како се то фаворизује екипа која игра али наивни нисмо. Екипа ће радити још целе наредне недеље јер главним. Имаћемо услове да ћемо и на помоћном терену моћи
најофанзивнији фудбал у лиги, која има највише победа и најмање се омладинцима још увек није завршио јесењи део сезоне, после да се такмичимо. Желео бих да се захвалим свим играчима на
пораза, која је постигла највише голова, која има најбољу гол тога биће на паузи до 20. јануара. Сагледаћемо и ситуацију у свим уложеном напору у овом делу сезоне, људима из клуба на мени
омладинским селекцијама, где ћемо такође констатовати лепе
указаном поверењу и свим играчима са којима сам радио до сада
у нашем клубу. Сем тога мислим да су сви људи на функцијама у
клубу без обзира што су млади, почев од председника клуба
Лазевског, тренера омладинаца Игњатијевића, тренера кадета
Миока, тренера пионира Милићевића, директора омладинске
школе Коњевића, мог помоћника Илијевског показали да имају
квалитет да руководе колективом који ниже успехе. Многи који
су били скептици мисле да имамо не знам какве повластице, пре
свега финансијске, могу само да им кажем да смо ми за многе
клубове у нашој лиги сиромашни. Јесмо у бољој ситуацији него што
смо били претходних година, захваљујући пре свега руководству
Града Вршца, али далеко смо од најбогатијих. Те приче неупућених
и злонамерних неће нас скренути са зацртаног циља према коме
ћемо у наредном периоду ићи још јаче и брже.

Б.Ј.
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