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ДЕДА МРАЗ ДОНОСИ ПОКЛОНЕ 
ЗА СВЕ ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ

ИНТЕРВЈУ: 
БОБАН БОГОСАВЉЕВИЋ

Стр. 6 - 7

стр.  3.

АЛЕКСАНДАР 
ЈАНКОВИЋ:

РАД СА ТАЛЕНТОВАНОМ 
ДЕЦОМ 

ЈЕ САН СВАКОГ ПЕДАГОГА
стр. 10.

ЧИТАОЦИМА „ВРШАЧКЕ 
КУЛЕ“ КОЈИ БОЖИЋ СЛАВЕ ПО 
ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ 

ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПРАЗНИК!
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У склопу пројекта „Безбедност 
младих у саобраћају“, у Школском 
центру „Никола Тесла“ одржан је 
квиз, у којем су са својим екипама 
учествовале све средње школе са 
територије Града Вршца. Сваку екипу 
сачињавала су по три ученика. Због 
епидемилошких мера, број присутних 
је био ограничен тако да је свака 
екипа имала подршку највише десет 
својих вршњака из школе.

Одржани квиз, био је такмичарско-
забавног и едукативног карактера 
и састојао из три игре. У првом делу 
такмичари су одговарати на питања 
из области саобраћаја која су им се 
приказивати на платну, а друге две 

игре обухватале су мерење рефлекса 
и игру „брзи прсти“.

“Циљ овог такмичења је подизање 
свести код младих учесника у 
саобраћају на важност познавања и 
поштовања саобраћајних прописа 
јер су управо млади препознати као 
најугроженија категорија учесника 
у саобраћају.” изјавио је Мирослав 
Лепир, члан Градског већа за 
образовање.

Свим такмичарима, као и за 
навијачима додељени су наградни 
пакети који су садржали брендирану 
мајицу и екстерни пуњач за мобилне 
уређаје.

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

Ученици ОШ “Вук Караџић” освојили 
су високо друго место на финалном квиз 
такмичењу “Научи се човече! - Саобраћајни 
зна(Л)ци” које је протеклог викенда одржано 
у Београду у организацији Агенције за 
безбедност саобраћаја и ЕТМ продукције. 
8 најбољих екипа из 8  градова Србије 
такмичили су се у два полуфинала. Наши 

ученици изборили су пласман у финале у 
којем им је трон за мало измакао. Били су 
одлични и освојили друго место, а победу је 
однела екипа из Златибора. Циљ такмичења 
да кроз игру, дружење и забаву ученици 
усвоје правила понашања у саобраћају 
свакако је испуњен, а Град Вршац ученицима 
честита на постигнутом успеху.

САОБРАЋАЈНИ 
ЗНА(Л)ЦИ” ИЗ ШКОЛЕ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ 
НА ПОБЕДНИЧКОМ 

ПОСТОЉУ

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШЧАНА НА ФИНАЛНОМ КВИЗ ТАКМИЧЕЊУ “НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ! 

ЕДУКАЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ У 
САОБРАЋАЈУ КРОЗ ТАКМИЧЕЊЕ И ЗАБАВУ

ПРОЈЕКАТ „БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ“

Клизалиште које је 
пустављено у центру Вршца, 
на Тргу Св. Теодора Вршачког 
радиће сваког дана од 10:00 
- 22:00 часова. Теримини 
ће почињати на сваких сат 
времена и трајаће 50 минута.  
Последњи термин је од 21:00 
до 21:50.  

Цена карте износи 200,00 
динара и укључује клизаљке.

Клизалиште у Вршцу ће 
бити постављено до краја 
јануара 2022. године.

СЕЗОНА КЛИЗАЊА ДО КРАЈА ЈАНУАРА 2022.
КЛИЗАЛИШТE У ВРШЦУ ПОЧЕЛО СА РАДОМ
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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Град Вршац и ове године је обезбедио 
пакетиће за све малишане у Вршцу, а право на 
пакетиће имају сва деца рођена 2011. године 
и млађи, па ће тако Деда Мраз поделити скоро 
5.000 пакетића у „Миленијуму“ у понедељак 
27. децембра од 10,00 до 20,00 часова. 

Најмлађе Вршчане осим пакетића очекује 
и сликање са Деда Мразом, као и бесплатан 
календар са њиховом сликом. Такође, деца 
ће имати прилику да погледају и дечију 
представу „Бајка о пријатељству“, коју је 
припремило Народно позориште „Стерија“. 
Представа ће се играти у два теримина, од 
17,00 и од 19,00 сати.

Пакетићи ће се делити у холу Конгресне 
дворане центра Миленијум, а направљен је и 
распоред доделе по годиштима деце. 

За оне најмађе, рођене 2021., 2020., 2019., 
2018., 2017. и 2016. године додела пакетића 
трајаће од 10,00 до 16,00 сати. За децу рођену 
2015. и 2014. године додела почиње у 16,30 
и траје до 18,00 сати, за најстарију групу, 

рођену 2013, 2012 и 2011., подела траје од 
18,30 до 20,00 сати. 

Након поделе пакетића деци у Вршцу, 

новогодишњи караван са Деда Мразом 
обићи ће и децу на селима са територије 
Града Вршца. 

ЦЕЛОДНЕВНО ДРУЖЕЊЕ СА ДЕДА 
МРАЗОМ У МИЛЕНИЈУМУ У ПОНЕДЕЉАК 

ОД 10 ДО 20 ЧАСОВА

ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО ПАКЕТИЋЕ ЗА СВЕ СВОЈЕ МАЛИШАНЕ

Председник Скупштине Града Вршца, др 
Предраг Мијатовић, сазвао је 14. Седницу 
на којој се у четвртак, 23. децембра,  пред 
одборницима на дневном реду нашло 
17 тачака од којих је најважнија била 
доношење Одлуке о буџету за 2022. 
годину. Како се овај број „Вршачке куле“ 
налазио у штампи у време одржавања 
седнице опширнији извештај објавићемо у 
новогодишњем двоброју 1358-1359.

После одлучивања о буџету, одборници 
су разматрали Програм рада Скупштине 
Града Вршца за 2022. годину, као и 
установа чији је оснивач Град Вршац и то: 
Апотекарске установе „Апотека Вршац“, 
Историјског архива Бела Црква, Дома 
омладине, Градског музеја, Културног 
центра, Градске библиотеке, Народног 

позоришта „Стерија“, Туристичке 
организације и Центра за социјални рад 
Града Вршца. Трећа тачка дневног реда 
била је усвајање Кадровског плана Градске 
управе Града Вршца, Службе интерне 
ревизије, Службе буџетске инспекције и 
Службе грађанског браниоца – Омбудсмана 
за 2022. годину. Четврта тачка била је 
доношење Решења о давању сагласности 
на Програм пословања Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ за 2022. 
годину, а пета доношење Одлуке о давању 
претходне сагласности на предлог Одлуке 
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ 
о куповини 50% удела ДОО Ангроком 
Вршац. Затим је уследило доношење 
Одлуке о изменама Одлуке о локалним 
комуналним таксама. Седма тачка била је 

доношење Одлуке о покретању поступка 
за реализацију пројекта јавно приватног 
партнерства у циљу обављања послова из 
оквира комуналне делатности зоохигијена 
спровођењем мера дезинфексције, 
дезинскеције и дератизације. Доношење 
Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 
организацији и фунскционисању цивилне 
заштите на терторији Града Вршца била је 
осма тачка, а девета доношење Одлуке о 
прибављању права службености колског 
пролаза на катастарској парцели број 
4 КО Гудурица у корист катастарске 
парцеле број 3 КО Гудурица. Десета тачка 
била је доношење Одлуке о отуђењу 
катастарске парцеле број 1369/5 КО 
Брзеће из јавне својине Града Вршца 
непосредном погодбом.У наредних пет 

тачака одборници су доносили Одлуке 
о изради измене Просторног плана 
Града Вршца, Одлуке о усвајању измене 
Генералног урбанистичког плана Вршца 
за простор бувље пијаце, предлога 
Решења о измени решења о образовању 
Комисије за вођење поступка и доношење 
Решења по захтеву за враћање земљишта, 
Решења о именовању чланова градског 
Савета родитеља Града Вршца и решења 
о измени Решења о именовању градске 
Изборне комисије.Шеснаеста тачка била 
је разматрање Извештаја о коришћењу 
средстава самодоприноса за изградњу 
канализације за 2020. годину, а последња 
разматрање Измене програма изградње 
фекалне канализације у Вршцу из 
средстава самодоприноса за 2021. годину.

БУЏЕТ ЗА 2022. НАЈВАЖНИЈА ОДЛУКА
НА 14. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Распоред новогодишњег 
каравана по насељеним 

местима:

28.12.2021. 
09.00  Војводинци
10,00  Куштиљ
11,00 Сочица
11,30 Јабланка
12,30 Месић
13,00  Ритишево
14,00  Влајковац
15,00  Уљма

29.12.2021. 
09,00  Стража
10,00  Орешац
11,00 Парта
12,00 Загајица
13,00  Потпорањ
15,00  Шушара
16,00 Избиште

30.12.2021. 
09,00 Ватин
10,00 Мали Жам
11,00 Мало Средиште
12,00 Велико Средиште
13,00 Гудурица
14,00 Марковац
15,00 Павлиш

„Свим верницима 
који Божић славе 
по грегоријанском 
календару честитам 
овај велики празник. 
Желим им много 
здравља, среће и да 
празнике проведу са 
својим најближима у 
добром расположењу, 
миру и благостању!”

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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Срећне 
новогодишње и 

божићне празнике 
жели вам

Енолошка станица 
Вршац
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СВЕЧАНИМ УРУЧЕЊЕМ НАГРАДА ЗАВРШЕН  61. ЛИКОВНИ КОНКУРС „НАГРАДА ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

ПРИЗНАЊА ВРШАЧКИМ ТАЛЕНТИМА
У четвртак 16. децембра, у свечаној сали Градске куће, 

уприличена је свечана додела награда учесницима 61. 
конкурса ликовне манифестације за децу и омладину 
„Награда Паја Јовановић“.

На конкурс овогодишње манифестације пристигло 
је близу седам стотина радова, који су оцењивани у две 
селекције: редовних предшколских установа, основних 
и средњих школа и индивидуалних радова и уметничких 
школа и атељеа. Награђено је укупно 35 учесника у 5 
узрасних категорија.

Награђени радови могу се погледати на изложби која 
ће бити постављена у галерији Дома војске од уторка 14. 
децембра.

Списак награђених учесника на конкусу 61. Ликовне 
манифестације деце и омладине „Награда Паја 
Јовановић“:

Награде у селекцији редовних предшколских 
установа, основних и средњих школа:

Награде у 1. категорији (2015 – 2016. годиште)
1. награда – Дорис Самоиле, ПУ „Бамби“, Вршац
2. награда – Маша Рацић, ПУ „Чаролија“, Вршац
3. награда – Нина Милојевић, прешколско „Бранко 

Радичевић“, Велико Средиште

Награде у 2. категорији (2011 – 2014. годиште)
1. награда – Јована Блажин, ОШ „Вук Караџић“, Вршац
1. награда – Николина Медаковић, ОШ „Вук Караџић“, 

Вршац
2. награда– Ана Стојиљковић , ПУ „Чаролија – 

Бубамара“, Вршац
2. награда – Милош Станковић, ОШ „Олга Петров 

Радишић“, Вршац
3. награда – Калина Ширка, ПУ „Чаролија–Бубамара“, 

Вршац
3. награда –Јелена Калдараш, ОШ „Жарко Зрењанин“, 

Орешац

Награде у 3 категорији (2007 – 2010. годиште)
1. награда – Анабела Ивановски, ОШ „Доситеј 

Обрадовић“, Пландиште
1. награда – Лана Михајловиц, ОШ „Жарко Зрењанин“, 

Орешац
2. награда – Сара Милетић, ОШ „Јован Стерија 

Поповић“, Вршац
2. награда – Вања Станков, ОШ „Јован Стерија 

Поповић“, Вршац
3. награда – Мартин Калдараш, ОШ „Жарко Зрењанин“, 

Орешац
3. награда – Јована Милетин, ОШ „Сечењи Иштван“, 

Суботица

Награде у 4 категорији (2003 – 2006. годиште)
1. награда – Емилија Вакареско, Гимназија „Борислав 

Петров – Браца“, Вршац
2. награда – Маша Шалиначки, Гимназија „Борислав 

Петров – Браца“, Вршац
3. награда – Тијана Томић, Хемијско – медицинска 

школа, Вршац

Награде у селекцији индивидуалних радова и 
уметничких школа и атељеа

Награде у 1 категорији (2015 – 2016. годиште)
1. награда – Теодор Вујанић, Шабац
2. награда – Луна Калнак, Вршац
3. награда – Исток Косановић, Вршац

Награде у 2 категорији (2011 – 2014. годиште)
1 награда –Николина Савић, Диварт, Београд
2 награда – Јелена Рашевић, Школа цртања и сликања 

„Културни центар“, Шабац
3 награда – Данка Облаковић, Школа цртања и 

сликања „Културни центар“, Шабац

Награде у 3 категорији (2007 – 2010. годиште)
1 награда –Јелена Влашки, Диварт, Београд
2 награда – Лана Тури, Арт студио Рамона Магда, 

сликарски атеље, Вршац
3 награда – Ива Арсеновић, Школа цртања и сликања 

„Културни центар“, Шабац

Награде у 4 категорији (2003 – 2006. годиште)
1 награда – Ана Савески, Шабац
1 награда – Филип Лугоња, Школа примењених 

уметности, Шабац
2 награда – Катарина Маровић, Сликарски атеље 

Маркус, Шабац
2 награда – Теодора Максимовић, Сликарски атеље 

Маркус, Шабац
3 награда –Димитрије Васић, Школа примењених 

уметности, Шабац
3 награда – Ана Савески, Шабац

Награде у 5 категорији (1996 – 2002. годиште)
1 награда – Анна Шебешћан, Арт Студио Рамона Магда, 

сликарски атеље, Вршац
2 награда – Маша Власов, Школа цртања и атеље 

„Павков“, Вршац

Празнични програм под називом 
„Уочи Божића свугде светла свећа 
сјају“ који је организован и одржан 18. 
децембра у просторијама Мађарског 
културно-уметничког друштва „Шандор 
Петефи“ окупио је мноштво Вршчана. 

Поред пригодних песама, такође у 
интерпретацији чланова културног 
удружења домаћина, приказани су 
и модерни односно традиционални 
сценски аранжмани. Изведбе са којима 
је Удружење на почетку децембра текуће 

календарске године наступило и на 
24. Јужнобанатској Смотри Божићних 
Обичаја у Иванову. Напослетку – већ по 
устаљеном обичају из претходних година, 

пристигао је и Деда Мраз те окупљеним 
малишанима поделио пакетиће.

Текст и фотографије: Имре Мартинек

„УОЧИ БОЖИЋА СВУГДЕ СВЕТЛА СВЕЋА СЈАЈУ“
ПРАЗНИЧНИ ПРОГРАМ МКУД-А“ ШАНДОР ПЕТЕФИ“ - У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

У четвртак 16. децембра у Културном 
центру у Вршцу, у организацији 
певачке групе “Исток 10”, одржано је 
мултикултуларно вече под називом 
“Добро вече комшија”. Добродошлицу 
публици и извођачима пожелео је 
директор Културног центра Вршац, Давор 
Стојковић.

Певачку групу„ Исток 10“ основало је 
2015. године, у Вршцу, десетак љубитеља 
музике, с циљем да очувају традиционалну 
музику наших простора, која је годинама 
била незаслужено запостављена. Уз 

доста труда, рада и ентузијазма чланова, 
група је постала једна од водећих у 
овом делу Војводине, како по богатом 
и разноврсном репертоару, тако и по 
бројним наступима. Учествовала је на 
бројним манифестацијама.Уз подршку 
Града Вршца 2019.године издали су цд на 
којем је девет традиционалних песама.  На 
чак десет језика представљена је култура 
наших комшија кроз песму и поезију, то 
на српском, македонском, румунском, 
мађарском, ромском, русинском, руском, 
украјинском, чешком и хебрејском.  Циљ 

овог пројекта је да покажемо различитост 
а уједно и богатство наше Војводине,као 
и да очувамо традицију свих заједница 
које живе на нашим просторима. Пројекат 

су подржали покрајински секретаријат 
за образовање прописе,управу и 
националне заједнице-националне 
мањине и град Вршац.

ДОБРО ВЕЧЕ КОМШИЈА
МУЛТИКУЛТУРАЛНО ВЕЧЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ИСТОК 10“
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Вршачки шаховски велемајстор, 
Бобан Богосављевић, на 
овогодишњем појединачном 
Првенству Србије одржаном 
на Старој планини, освојио је 
друго место и на тај начин после 
прошлогодишње титуле на 
екипном државном шампионату, 
са екипом Јелице, потврдио да 
је на путу повратка у сам врх 
српског шаха. О утисцима са 
недавно завршених шампионата 
Србије, о новим ветровима који 
дувају у Шаховском савезу, о 
личним плановима и амбицијама, 
Богосављевић је говорио за 
„Вршачку кулу“.

Да ли сте задовољни играма и 
оствареним пласманом на недавно 
завршеном Првенству Србије?

- Изузетно сам задовољан јер 
сваки пласман међу прва три играча 
на неком јаком турниру одличан је 

резултат, нарочито када је у питању 
државно првенство. Турнир је био 
изузетно борбен, сваки од десеторице 
учесника тражио је своју шансу и све 
партије биле су изузетно динамичне 
и интересантне. Имао сам хендикеп 
да сам се пре шампионата разболео 
од коронавируса и то ме је у великој 
мери омело да се квалитетно 
припремим. У неком тренутку био 
је упитан и наступ на првенству, али 
је ипак пресудила велика жеља за 
учешћем, по цену да неспреман одем 
на такмичење. У свакој партији ишао 
сам на победу без калкулисања, било 
је добрих комбинација, али и превида, 
али када сам у претпоследњем колу 
победио Ивића, указала се шанса да у 
последњем колу освојим шампионат. 
Ипак, на крају када се све узме у 
обзир, морам да будем презадовољан 
освајањем другог места које ми 
омогућава директан пласман на 
наредни шампионат.

Занимљив куриозитет твог 

наступа на Првенству Србије је 
да ниси изгубио од играча из 
горњег дела табеле, освојио си 3,5 
поена из 4 партије, али се на крају 
испоставило да си титулу испустио 
због пораза од играча који су 
такмичење завршили у доњем 
дому.

- Тачно. Кључна је била партија 7. 
кола против Зорана Арсовића, можда 
и његова најбоља на турниру у којој је 
потпуно заслужено победио. На моју 
жалост против мојих конкурената из 
горњег дела табеле он је губио партије 
у жестокој борби, али на великим 
такмичењима увек се догоди да играч 
који на крају забележи пласман при 
дну табеле савлада неког из врха и на 
тај начин закомпликује ситуацију. При 
томе не треба сментнути с ума да су у 
питању веома добри играчи.

Прошле године са екипом Јелице 
освојио си екипну титулу првака 
Србије, ове године си био на ширем 

списку селектора Србије Миодрага 
Перуновића за Европско првенство 
у Словенији, на крају године дошло 
је и друго место на појединачном 
првенству државе. Да ли можемо 
да кажемо да је то твој повратак у 
сам врх српског шаха?

- Надам се да је тако и желим то и 
да докажем у наредној години. Екипна 
титула у сезони 2020. са екипом 
Јелице из Горачића била је велики је 
подстицај за мене, јер смо убедљиво 
освојили титулу првака Србије, где сам 
био најуспешнији играч на првенству 
са 10,5 поена из 11 партија, што је 

резултат какав дуго није забележен 
у домаћој лиги. Ове године нисмо 
успели да поновимо тај резултат, али 
остао сам у клубу и за наредну сезону 
и искрено се надам да ћемо повратити 
титулу екипног шампиона Србије. 

Био си на ширем списку 
репрезентације Србије за Европско 
првенство у Словенији где је на 
крају освојено осмо место. Како си 
задовољан оствареним резултатом 
наше репрезентације?

- Имајући у виду резултате 
на претходним шампионатима, 
као и чињеницу да је протеклих 
деценија наш шах био на силазној 
путањи, мислим да је освојеним 
осмим местом достигнут максимум 
наших могућности у овом тренутку. 
Евидентно је да нам недостаје играч 
са рејтингом преко 2700 поена на 
водећој табли, тада би ситуација 
била другачија. Овако, увек смо 
у подређеном положају против 
европских репрезентација које су 
претенденти на највиши пласман јер 

ИНТЕРВЈУ
БОБАН БОГОСАВЉЕВИЋ, ШАХОВСКИ ВЕЛЕМАЈСТОР:

„ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА ЗА МЕНЕ 
ИМАЈУ ПОСЕБНУ 

ДРАЖ“
Када се све 

узме у обзир, 
морам да будем 
презадовољан 

освајањем 
другог места 

које ми 
омогућава 
директан 

пласман на 
наредни 

шампионат 
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оне у својим редовима имају тројицу 
или четворицу играча са преко 2700 
рејтинг поена. Када су у питању 
шаховске олимпијаде разлика је још 
драстичнија јер рецимо велике светске 
шаховске силе какве су Кина, Русија, 
САД у својим репрезентацијама имају 
чак и резервне играче са рејтингом 
преко 2700 поена, док је просечан 
рејтинг наше репрезенације око 2600. 
Може да се деси да победите некога од 
таквих играча једном или два пута на 
првенству, али врло је тешко чинити 
то у континуитету. У Словенији смо 
имали добар распоред противника, 
имали смо спортске среће као што 
на неким претходним шампионатима 
нисмо, имали смо одличне 
припреме, све је то допринело веома 
позитивном утиску и награда је за 
промене на боље у раду Шаховског 
савеза које су евидентне. Мислим 
да уз овакву подршку, превасходно 
младим играчима, имамо права да 
се надамо да ћемо у будућности 
имати репрезентативце са високим 
рејтингом који ће моћи равноправно 
да се боре са најјачим европским 
селекцијама.

Од када датирају те позитивне 
промене и у којој мери их осећају 
клубови и играчи?

- Прошле године је ново 
руководство преузело одговорност 
у Шаховском савезу Србије, људи 
са добрим и искреним намерама и 
здравим идејама. У протеклих годину 
дана урађено је пуно квалитетних 
ствари, пре свега враћени су велики 
дугови које је ново руководство 
наследило, појединачни и екипни 
шампионати организовани су на 
изузетно високом нивоу, припреме 
женске и мушке репрезентације биле 
су веома квалитетне, и ове године 
су са репрезентацијом путовали и 

тренери што до сада није био случај. 
Сем тога, почетком јула у Београду 
организован је један од најјачих 
турнира у Европи, „Србија опен”. 

Направљен је програм подршке 
младим играчима, обезбеђена су 
средства за учешће на турнирима и за 
рад са тренерима. Такође, обезбеђена 
је значајнија финансијска подршка 
репрезентативцима што до сада није 
био случај и на крају, уз подршку 
државе, обезбеђена су средства да 
се у марту 2022. године у Београду 
одржи један из серије ФИДЕ Гран при 
турнира који ће окупити 16 играча из 
светског врха са рејтингом од преко 
2700 поена. Постоје наговештаји да 
ће се поред тог турнира одржати и 
један пратећи на коме ће наступити 
тројица наших најбољих играча. То су 
све велике промене које ће сигурно 
допринети да се шах позиционира на 
место које му и припада.

Колико су те промене допринеле 
бољој атмосфери међу шахистима?

- Сви осећамо позитивне промене 
јер је наш шах у претходних 30 
година непрестано био у паду, није 
рађено на његовом просперитету, 
просто неке друге ствари биле су 
важније. После тако дугог периода 
урушавања није реално очекивати 
да ће се све променити преко ноћи. 
Биће то дуг процес, али радује што су 
се појавили људи, председник савеза 
Драган Лазић, генерални секретар 
Андрија Јоргић и саветник Марјан 
Стричевић, који су се ухватили у 
коштац са проблемима, решавају их 
и праве озбиљне кораке ка бољитку. 
Не можемо а да не констатујемо да је 
у протеклих 30 година направљена 
озбиљна разлика у квалитету између 
нас и најразвијенијих европских 
и светских шаховских земаља, али 
направљен је први и најважнији корак 
и уколико се овако настави мислим 
да у ближој будућности можемо 
очекивати боље резултате наших 
такмичара и селекција на великим 
такмичењима. 

Поменуо си да си домаћи 
шампионати, појединачни и екипни 
ове године били организовани 
на врхунском нивоу, како си 
задовољан квалитетом самог 
такмичења?

- Услови за игру су заиста били 
одлични, како на екипном првенству 
Србије у Врњачкој Бањи, тако и на 
појединачном на Старој планини. 
Државна првенства имају за мене 
посебну драж, учествују сви најбољи 
домаћи играчи и такмичења су увек 
изузетно неизвесна. Из свог искуства, 
када су у питању појединачни 
шампионати, по неком неписаном 
правилу се до последње партије не 
зна ко ће бити победник. То потврђује 
и овогодишњи шампионат, где је уочи 
последњег кола све било отворено 
и где су се чак четворица играча са 
разлогом надала најсјајнијем одличју.  

Колико имаш времена да пратиш 
збивања у вршачком шаху?

- Помно пратим дешавања и желим 
да честитам нашем клубу „Бора 
Костић“ на освајању првог места и 
пласману у Другу лигу Србије. Ускоро 
нас очекује обележавање 100 година 
оснивања клуба што је свакако јубилеј 
за понос читавог Вршца. 

Б.Ј.
Фото: Шаховски савез Србије

Сви осећамо 
позитивне 
промене јер 
је наш шах у 
претходних 
30 година 
непрестано био у 
паду, није рађено 
на његовом 
просперитету, 
неке друге 
ствари биле су 
важније

Ускоро нас 
очекује 
обележавање 
100 година 
оснивања Шах 
клуба „Бора 
Костић“ што је 
јубилеј за понос 
читавог Вршца

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ БОБАНА БОГОСАВЉЕВИЋА

• Сениорски првак Србије (2013.)
• 2 пута екипни првак Србије - Прва лига Србије (2014. са екипом 

„Раднички-Водовод“ из Крагујевца и 2020. са екипом „Јелица Пеп“ из 
Горачића )

• Наступао за сениорску репрезентацију Србије 2013. године на 
Европском првенству у Варшави

• Деоба 1. места на првенству Србије (2010.) по додатним 
критеријумима 2. место

• 2 пута екипни освајач Купа Србије - Куп Светозара Глигорића (2008. 
са екипом „Спартак“ из Суботице и 2014. са екипом „Раднички-Водовод“ 
из Крагујевца)

• 2 пута омладински првак државе
• 5 пута кадетски првак државе
• 8 пута кадетски првак Војводине
• Победник на више међународних турнира
•Титула велемајстора освојена 2008. године
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Мајка из Филаделпхије родила је, како је 
зову, прву Теслину бебу на свету. Бебица је 
рођена на предњем седишту електричног 
аутомобила који је возио помоћу ауто-
пилота.

Изненадни порођај, о којем су известили 
локални медији, догодио се када су Јиран 
Шери (33) и њен супруг Китинг (34) водили 
свог трогодишњег сина Рафу у вртић.

Водењак је пукао када је породица била 
у саобраћајној гужви, у више трака и у 
застоју.  Како су се контракције повећавале, 

а аутомобили заробљени, пар је схватио да 
неће стићи на време до болнице.

Китинг је укључио ауто-пилот  пошто је у 
навигацијски систем уписао адресу болнице, 
удаљене 20 минута од места где су запели 
у саобраћају. Све се догодило прилично 
брзо, срећни отац се  добро снашао у улози 
бабице и док су стигли до болнице, беба је 
већ угледала свет.

Пар размишља да девојчици да име Тес у 
знак захвалности произвођачу аутомобила. 

Извор: Политика

Саудијска државна агенција известила је да је 
чак 40 камила дисквалификовано са такмичења 
лепоте које је почело овог месеца. Узгајивачи 
камила боре се за наградни фонд вредан 66 
милиона долара, а животиње су избачене с избора 
јер су биле „дотеране” мимо правила – убризгаване 
су им инјекције ботокса.

Организатор годишњег фестивала камила је 
саудијска краљeвска породица. Избор за најлепшу 

камилу траје месец дана и одвија се у пустињи 
североисточно од Ријада. Жири бира победника 
на основу облика главе, врата, грба и држања 
животиња. Све интервенције и козметичке измене 
које би камиле требало да учине лепшим су 
забрањене.

Ове године судије су дошле до сазнања која су 
их шокирала – узгајивачи су камилама растезали 
носеве и усне, користили хормоне за јачање 

мишића животиња, убризгавали су им ботокс и 
хијалурон у главе и усне како би их учинили већим, 
а делове тела су им надувавали и гуменим тракама.

Фестивал камила замишљен је као 
екстравагантан догађај којим би требало да се очува 
улога камиле у бедуинској традицији, а обухвата и 
трке камила, као и аукцију ових животиња. 

 Извор: Политика

Картограф Коса* Прве 
потпуније географске карте 
настају тек после Колумбовог 
открића Новог света – Америке. 
Најстарија карта света дело је 
шпанског поморца, колонизатора 
и картографа Хуана Косе (1460–
1510). У оба Колумбова путовања 
за Америку 1492. и 1493. године 
био је његов пратилац, а касније 
пилот-познавалац пловидбених 
рута за Јужну Америку. Године 
1500. израдио је карту до тада 
откривених континената света 
(„Mappa mundi”), у којој су први 
пут уцртани тачнији положаји 
Северне и Јужне Америке и 
Африке. Коса је погинуо као 
конквистадор – освајач у данашњој 
Панами. Његова карта Новог света 
десетинама година била је узор 
каснијим картографима.  

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ ПРВИ 

ИЗРАДИО КАРТУ 
НОВОГ СВЕТА 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
СКАНДАЛ НА ТАКМИЧЕЊУ У САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ 

КАМИЛАМА 
УБРИЗГАВАЛИ 
БОТОКС 
И 
ХИЈАЛУРОН  

Научници су у Кини открили очуван ембрион 
диносауруса који је пре најмање 66 милиона 
година требало да се излегне из јајета. Фосил 
овирапторосауруса откривен је у области Ганджоуу, 
а истраживачи су га назвали “Беба Јинглијанг”.

“Ово је један од најбоље очуваних ембриона 
диносауруса који су до данас пронађени”, рекла је 
Фион Ваисум Ма са Универзитета у Бирмингему.

“Беба Јинглианг” је пронађена с повијеним 
леђима и стопалима са обе стране главе која је 
увучена ка стомаку. Овај положај никада раније није 
виђен код диносауруса, али је добро познат код 
птица, преноси Бета.

Када се спремају за излегање, ембриони 
птица стабилизују главу испод крила, док кљуном 
пробијају шкољке. Код оних који не успеју да се 
поставе у тај положај већи је ризик да се неће 
излећи. Овираптори, чије име значи “крадљивац 
јаја”, били су пернати диносауруси који су живели 
у Азији и Северној Америци током периода касне 
креде. Имали су различите облике кљуна и исхрану, 
а били су у распону од мајмуна до огромних 
гигантораптора дужине и до осам метара.

Извор: Политика

У КИНИ ПРОНАЂЕН ОЧУВАН ЕМБРИОН ДИНОСАУРУСА – ОВИРАПТОРА 

БЕБА ЈИНГЛИЈАНГ 

ПОРОЂАЈ УЗ ПОМОЋ АУТО-ПИЛОТА 

РОЂЕНА ПРВА „ТЕСЛИНА БЕБА“ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Одборници Скупштине општине 
Пландиште, на 14. редовном заседању, којим 
је председавао Горан Доневски, председник 
локалног парламента, расправљали су о 30 
тачака дневног реда. Седници су по позиву 
присуствовали и Јован Репац, председник 
Општине Пландиште, Душан Ћурчић, 
заменик председника Општине Пландиште, 
Владан Младеновић, заменик председника 
СО Пландиште и Александра Одавић Мак, 
начелница локалне самоуправе.

Прва тачка на дневном реду било 
је усвајање предлога Одлуке о буџету 
Општине Пландиште за 2022. годину 
са предлогом кадровског плана. 
Предлогом Одлуке о буџету Општине 
Пландиште предвиђено је укупно 575 
милиона динара, од којих су ове године 

опредељена значајна средства за 
унапређење комуналне и саобраћајне 
инфраструкутуре и израду пројеката 
који ће бити реализовани у сарадњи са 

покрајинским и републичким органима 
власти. Одборници су након разматрања 
предлога Одлуке исту и усвојили.

Одборници су током седнице 

разматрали и усвајали предлог 
годишњег Програма пословања ЈП 
Полет Пландиште за 2022. годину и 
предлог Решења о давању сагласности 
на годишњи програм пословања, затим 
Програм рада Историјског архива Бела 
Црква, разматрање Плана и програма 
рада и Финансијског плана Културно 
- образованог центра “Вук Караџић” 
Пландиште, Народне библиотеке 
Пландиште, Дома здравља “1. Октобар” 
Пландиште, Центра за социјални рад 
Пландиште, План рада Основних школа 
са територије Општине Пландиште, 
Предшколске установе „Срећно 
детињство“ и утврђивање предлога 
Решења о давању сагласности на 
годишњи програм пословања. 

ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Делегација Општине Пландиште коју су 
чинили Душан Ћурчић, заменик председника 
Општине Пландиште и Владан Младеновић, 
заменик председника СО Пландиште, званично 
су посетили Општину Росоман у Републици 
Северној Македонији. Током своје званичне посете, 
представници Општине Пландиште присуствовали 
су обележавању 25 година од оснивања Општине 
Росоман, уз богат културно - уметнички програм.

“Велика ми је част што сам као представник 
Општине Пландиште делегиран да присуствујем 
овој свечаности и што имам прилику да са 

представницима Општине Росоман разговарам 
о даљем унапређењу и сарадњи две братске 
општине. Сарадња између наше две општине 
траје већ дуги низ година. Надам се да ћемо у 
будућности успети да аплицирамо за неке велике 
пројекте прекограничне сарадње, којима бисмо 
унапредили социјалну и друштвену структуру 
у нашим срединама. Захвалио бих се нашим 
домаћинима на гостопримству и овим путем их 
позивам да нас посете и буду наши драги гости у 
Пландишту”, изјавио је Душан Ћурчић, заменик 
председника Општине Пладниште.

БРАТСКЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕДНО 
У НОВЕ ПРОЈЕКТЕ

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ ПЛАНДИШТА У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ ОПШТИНИ РОСОМАН

Културно уметничко друштво 
“Вук Караџић” из Пландишта, током 
претходног викенда, организовало је 
традиционални годишњи концерт у 
сали Културног центра у Пландишту. 
Уз ансамбл из Пландишта, своје 
традиционалне игре имали су 
прилику да представе и ансамбли КУД 
„Младост“ из Велике Греде и КУД „Ђорђе 
Малетић“ из Јасенова. Уз поштовање 
свих прописаних епидемиолошких 
мера, биоскопска сала била је мала 
да прими све љубитеље фолклорних 
игара. Кроз песму и игру, приказивање 
традиционалних игара, представници 
фолклорних ансамбла покушали су да 
дочарају богатство народог фолклора, 
креативне способности играча и изнад 
свега уметнички дојам и маштовитост 
самих кореографа.

Пландиштани су имали прилику да 
уживају у игри и песми, приказаним 
народним ношњама и уметничким 
експресијама, мелодичности и 
фолклорном богатству. Културно 
уметничка друштва имала су прилику 
да покажу разноликост кореографија 
и једно велико народно богатство са 
којим располаже Општина Пландиште. 
Чињеница да на територији Општине 
Пландиште живи званично 22 нације 
довољно говори о богатству и 
разноликости фолклорних традиција и 
уметности.

Представници Културно уметничког 
друштва “Вук Караџић” из Пландишта 
потрудили су се да се као добри 
домаћини прикажу у најлепшем светлу 
свим љубитељима народних игара.

БОГАТСТВО НАРОДНОГ 
ФОЛКЛОРА

КУД „ВУК КАРАЏИЋ“ ОРГАНИЗОВАО ТРАДИЦИОНАЛНИ ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА

Срећни новогодишњи и божићни празници

Поводом предстојећих Новогодишњих и Божићних 
празника, свим грађанима Општине Пландиште пожелео 
бих пре свега добро здравље, мир и благостање, да у 
предстојећу годину уђу са пуно љубави и пажње за своје 
најближе, да брину једни о другима, да гаје узајамно 
поштовање и разумевање. Свим грађанима бих пожелео 
да празничне дане проведу у добром расположењу, пуни 
оптимизма и снаге да у наредној 2022. години заједно 
корачамо ка лепшој и успешнијој будућности.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац
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АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, ПРОФЕСОР ТАМБУРЕ И КОНТРАБАСА У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“: 

„РАД СА ТАЛЕНТОВАНОМ ДЕЦОМ ЈЕ САН СВАКОГ ПЕДАГОГА“ 
Професор Александар 

Јанковић, предавач на 
одсецима тамбуре и 
контрабаса у Музичкој школи 
„Јосиф Маринковић“ у Вршцу, 
награђен је почетком месеца за 
свој менторски рад признањем 
које Влада Војводине додељује 
најдаровитијим ученицима 
и њиховим менторима 
за постигнуте изузетне 
резултате на републичким и 
међународним такмичењима. 
Ово је само једна у низу 
награда за Јанковићев 
дугогодишњи предани 
рад са младим вршачким 
музичарима, за који каже да му 
доноси много задовољства, али 
и изазова. Поред професуре, 
Јанковић је члан Симфонијског 
оркестра РТС-а, као и бројних 
домаћих и интернационалних 
оркестара.  

Недавно сте награђени 
покрајинским признањем као ментор 
ученика Димитрија Живојнова. 
Ово није прво признање за ваш 
педагошки рад? 

- Ово није прво признање које сам 
добио, трећи пут моји ђаци добијају ову 
награду, али после неколико година 
Димитрије се издвојио способностима 

и талентом, што показује на свим својим 
наступима, такмичењима и часовима, и 
заслужeно је добио награду. Као његов 
ментор могу да кажем да ми је ово један 
од највећих успеха које сам зарадио као 
професор. 

На који начин и у ком добу се 
препознаје таленат код ученика? Како 
изгледа рад са талентованом децом? 

- Таленат код ђака се може препознати 
већ у првом разреду, али код поједине 
деце долази до изражаја тек када сазру 
мало као музичари; код сваког детета је 
другачије, тако да се мора наћи начин 
како то из детета извући а и даље га 
заинтересовати за инструмент. Као 
ментор и професор се могу похвалити 
да сам у току своје петнаестогодишње 
каријере имао прилику да радим са 
доста талентоване деце, па тако и са 
Димитријем. Радити са талентованом 
децом је сан сваког педагога и није лако 
уопште, велики је изазов јер талентована 
деца захтевају знање и свакодневно 
траже нове изазове од својих професора, 
тако да они музику морају стално 
прилагођавати њима. Талентовани ђаци 
изненађују своје профероре из дана 
у дан, упијају знање и репродукују га 
на неки свој диван начин и тако чак и 
ментори могу научити свашта од својих 
ђака. 

У Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“ предајете тамбуру 
и контрабас. Постоје ли неке 
специфичне предиспозиције које је 

пожељно да поседују деца која се 
одлучују за ове инструменте? 

- За тамбуру нема неких посебних 
предиспозиција за разлику од 
контрабаса, јер је инструмент углавном 
већи од деце, тако да контрабас углавном 
уписују старија деца, а за тамбуру се 
деца одлуче углавном јер воле нашу 
традиционалну музику. 

Шта је оно што ви као музичар 
добијате од педагошког рада? 

- Од педагошког рада добијам 
сатисфакцију и жељу да напредујем 
још више као музичар и педагог, у 
неким случајевима и ја учим од својих 
ђака. Највећа награда за професора 
је када ученик успе у музици и крене 
да гради каријеру као професионални 
музичар извођач или педагог. За мене 
као професора је то највећа награда јер 
учествујем у градњи једног музичара, 
личности и пре свега човека. 

Како је текла ваша каријера после 
академије и шта вас је довело у 
Вршац? 

- Професор у Вршцу сам постао још 
као студент, тако да се моја каријера као 
музичара, студента и професора градила 
у тој школи. Могу да кажем да сам 
одрастао у тој школи и сазревао заједно 
са својим ђацима и то ми је пуно помогло 
у оркестрима у којима и данас свирам. 

Поред тога што сте педагог, члан сте 
и Симфонијског оркестра РТС-а. Да ли 
је и зашто за музичара важно да буде 
остварен у различитим аспектима? 

- Моје мишљење је да да би педагог 
био успешан и остварен мора да буде 
и остварен као свирач, јер тако може 
најбоље да пренесе своје знање, а самим 
тим ми као музичари без свирања нисмо 
комплетни. У току школовања ми пре 
свега постајемо свирачи, упознајемо 
музику, развијамо се тако да тек као такви 
можемо да се упустимо у педагогију, што 
није лако уопште јер треба пронаћи 
начин како пренети своје знање. 

Наступали сте са многим 
оркестрима и саставима и изводили 
музику различитих жанрова. Чему 
је контрабас најпримеренији, а где 
се ви лично највише проналазите?   

- Као свирач сам наступао са разним 
домаћим и иностраним оркестрима, 
како класичне музике, тако и народне 
и популарне музике, што и данас 
радим. Највише се проналазим у 
класичној и симфонијској музици 
јер је за мене ипак посебна, не 
може се разумети лако и стално 
тражи пожртвованост и вежбање, 
али и поред тога волим и нашу 
традиционалну музику. Контрабас 
као инструмент је заступљен у свакој 
музици и није га лако свирати јер је 
стуб сваког оркестра. Моје мишљење 
је да контрабасиста мора да прође све 
жанрове, да би после тога одабрао 
стил и дао свој лични – извођачки 
печат. 

Т.С. 

У ПАВЛИШУ ОДРЖАН ПРВИ НАУМ ФЕСТ, ФЕСТИВАЛ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

УЧИТИ ДЕТЕ НЕ ТРЕБА СИЛОМ, НЕГО ИГРОМ
Ученици ОШ “Ђура Јакшић“ из 

Павлиша уз помоћ својих васпитача, 
учитеља, наставника и пријатеља 
школе, организовали су свој први 
НАУМ Фест, Фестивал науке и 
уметности,  објединили научено и 
представили своја интересовања 
на најбољи начин, уз дружење са 
вршњацима осталих вршачких школа.

“Учити дете не треба силом, него 

игром, главна је порука нашег НАУМ 
Феста. Ученици основних школа ће 
кроз игру учити физику, хемију, све 
о заштити природе и рециклажи, 
учиће енглески и ромски језик, 
али ће и уживати у изложби слика 
наше ученице. Радионице које су 
припремљене водиће ученици 
Ученичког парламента наше школе, 
предшколци, ученици првог и другог 

разреда који користе  продужени 
боравак, полазници ромског језика, 
млади којима је пружена прва шанса 
за запослење кроз пројекат „Моја 
прва плата“ као и волонтери Више 
школе за образовање васпитача из 
Вршца”, рекао је Мирослав Лепир, 
члан Градског већа за образовање.

“Циљ нам је да кроз игру и 

стваралаштво скренемо пажњу 
ученицима на науку, уметност, 
друштвену одговорност и да им дамо 
позитивне примере. Захвалност 
дугујемо Граду Вршцу  и Фондацији Ана 
и Владе Дивац који су нас подржали у 
организацији овог догађаја”, истакла 
је Данка Станковић, директорка ОШ 
Ђура Јакшић у Павлишу.
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (147)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И АПСОЛУТНА СЛИКА
Неко верује а многи се смеју астролозима. 

Иако наука тврди да је свет као холограф где 
је све повезано и све утиче на све, ми смо 
толико површни да чак и не обраћамо пажњу 
да наш ум тако функционише, сабира срећу и 
тугу, бабе и жабе, сваку информацију. А онда 
ми затворимо претешку књигу нашег ума и 
бавимо се собом као рутином јер је то аутопут 
наше сигурности којим безболно клизимо из 
живота.

Биле су потребне хиљаде година да људи 
који су само сањали слободу добију прилику 
да се посвете себи, остваре неко златно доба 
које је потамнила корона, да имају све време 

света и уместо да у том времену иду ка себи, 
они беже од себе у забаву и површност и 
чуде се што се све слабије сналазе у једном 
захтевном животу који више него икад захтева 
сву милост наше вере и интуиције.

Из атмосфере планете земље до ћелије 
дође неколико молекула кисеоника и упали 
неколико молекула шећера насталог у тлу 
те исте земље и роди се мисао од које ми 
видимо само делић а не епопеју хемије њеног 
настајања. А онда та епопеја хемије постаје 
живот симфоније, слика, песма, способна да 
ствара, макар на кратко, неку нову хемију коју 
ниједна лабораторија не може да имитира и 

опет бљесне мисао, али сада са пламеном иза 
себе, као ракета изненађења у свет стереотипа 
и тада осетимо сву страст, величанственост, 
патолошки потпуно непознатих џунгли нашег 
духовног Амазона, чак га се стидимо јер више 
волимо башту са бонсаи мислима окресаним 
као истоимено дрво.

Апсолутна слика је ту и кад би видели, ако 
умемо да гледамо Пајин Триптихон или друге 
велике слике које уметник није дресирао 
попут пудлица у циркусу постмодерне већ их 
је пустио да у наш свет однесу и донесу шапат 
нашег бића који толико страсно успевамо да 
не чујемо и избегавамо јер нас боли трачак 

сазнања колико помпезна личност, речима 
опевана, дугује том мрачном подземљу које 
нас плаши, а које се плаши нас.

Замислите да неки однос информација 
у компјутеру изазове варницу и залеми 
контакте па тај компјутер сам себе унапреди 
у модел више класе. Е па то радимо себи кад 
се заливамо умношћу уместо пива, таблета, 
забаве, али бежимо од тога у сигурност себе 
као духовности ниже класе по мери нашег 
страха од висине кад видимо колико је дубоко 
оно што смо ми мислили да је чврсто тло наше 
рутине.

Т. Сухецки

Вулкан издаваштво вам 
представља дебитантски трилер 
Кетрин Фокнер, истраживачке 
новинарке магазина Тајмс, 
која је своје богато искуство и 
таленат одлучила да преточи 
у књижевно дело. Нека друга 
ја је напет и узбудљив роман, 
који говори о тежњи сваке жене 
да се оствари у улози мајке, 
компликованим међуљудским 
односима и тајнама које прете 
да сваког трена изађу на видело.

Хелен има савршен живот: 
згодног мужа, дивну вилу 
у викторијанском стилу и 
дугоочекивану бебу на путу. 
Али једног дана све се мења. 
На првом часу за будуће маме, 
чекајући мужа, његовог брата 
и прелепу јетрву Серену, која је 
такође трудна, Хелен упознаје 
Рејчел, дрску и причљиву 
жену која се никако не уклапа 
у Хеленин идилични свет. 
Она пије и пуши, намерава да 
сама одгаја дете и упорна је 
у намери да се спријатељи са 
Хелен. Упркос свим разликама, 
помало усамљена, Хелен 
прихвата Рејчел у свој живот 
– она је засмејава, улива јој 
самопоуздање и скреће мисли 
са брига и страхова.

Међутим, Рејчелино 
слободно понашање с временом 
постаје забрињавајуће. Она 
инсистира на томе да што ближе 
упозна Хелен, њене пријатеље 
и породицу. Штавише, жели да 
зна све о њима. Баш сваку, и најмању тајну. 
Читаоцу убрзо постаје јасно да је Рејчел 
у Хеленин живот ушла с разлогом, и да је 
наизглед савршена породица умешана у 
мрачне догађаје из прошлости.

Какве тајне крије викторијанска вила и 
која је улога Рејчел, сазнајте у роману Нека 
друга ја, који можете купити путем сајта 
vulkani.rs. и у свим књижарама Вулкан.

ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 
кула“ настављају да награђују читаоце и 

љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге „Нека друга 
ја“, које ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо 
књигу Лулу Мејо „Како да нацртате 
ирвасе и друга новогодишња створења“, 
освојили су је Ема Мургу и Теа Филиповић 
Стојанов. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 
17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

„НЕКА ДРУГА ЈА“ 
„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАПЕТУ ПРИЧУ О ТАЈНАМА КОЈЕ 
НЕ УМИРУ

Антологијска књига, Споменица у знамен 
Добрици Ерићу, подвиг је вредан дивљења. 
Могу га ојавити само прегаоци којима Господ 
махове даје. Две године од уснућа великог 
песника,изгарао је професор Миливоје 
Трнавац на овом необичном уздарју и делу, 
недавно,конац  дао. Споменица је , заправо, 
књига са две корице, два лица, два дела, где 
текстови са обе стране хрле једни другима у 
сусрет.

Први део књиге је поетски, под називом, 
Над Сербиом срце. У њему је,аутор, од 
пристиглих радова одабрао 85 ,сваку песму 
за по једну годину од Ерићевог рођења (1936). 
Венац стихова плео се у Србији,Црној Гори, 
Републици Српској....Међу одабранима су и 
песници Перо Зубац, Благоје Баковић, Милица 
Бакрач, Тодор Бјелкић, Драган Лакићевић, 
Недељко Попадић...

У другом делу антологије,под насловом 
Самоуки академик поезије, објављени су 
прозни записи о Добрици, новински чланци, 
огледи, интервјуи, анегдоте, афоризми... Ту су, 
поред Иване Жигон, Љубивоја Ршумовића, 
Александра Апостоловског, и сећања 
Добричине  деце и унуке...

Велико хвала састављачу ове раскошне 
Споменице, Миливоју Трнавцу, што је 
овековечио сећање на песничког чаробњака, 
који је изучио само 4 разреда основне 
школе, а касније су школе изучавале њега, 
јунака из читанки и домаће лектире. Нашег 
разбарушеног Орфеја међу шљивама, поету 
чудесне руже,Груже. Именом му је одређено 
послушање у животу Србије и  пантеону нашег  
песништва. Витез од Шумадије, наследник 
лозе народних певача,  у опусу спаја древно и 
дневно, подсећа да чувамо свој  језик и своју 
Ћирилицу. Савест је доба и рода, стихотворац 
разапете земље, сачинитељ Пркосне 
песме у време  белосветскогбешчашћа( 
бомбардовања наше домовине, 1999).

У својим светлописима  славио је народ и 
земљу, желео да остане Овде. У аманет нам је 
оставио опоруку – Народ који се преварио и 
презрео своју прошлост, будућност дочекао 
није!

У првом делу књиге,  налази се и моје 
стиходарје НАД СЕРБИОМ СРЦЕ. Дивном 
Добрици Ерићу, са којим сам  остварила 
песничка гостовања у Сокобањи, од кога сам 
имала част да учим и чију људску доброту и 
песничку лепоту никада заборавити нећу.

Нађа Бранков
       

СПОМЕНИЦА У ЗНАМЕН 
ДОБРИЦИ ЕРИЋУ

КЊИЖЕВНИ ПОДВИГ ПРОФЕСОРА МИЛИВОЈА ТРНАВЦА

НАД СЕРБИОМ СРЦЕ
(Добрици Ерићу) 

Горња Гружа,
Ћилим трава, ружа,
Стазом мине
Пркос-песмом сине
...
Вест печална
Трезвон у уху
Лелек у срцу

А Он, само,
Постељом променио
Од колевке до одра
Корак начинио
Од буђења до уснућа
Од уснућа до Васкрснућа

Сад око његово
Од  Друга света лучезари
И реч медна
Од  Небоцарства благовести
А облак снежни, голуб
На рамену вечнодечака

Кише звездане дажде
Смеши се 
У таме позлати
Блиста се
Броји, бројанице од Грачанице

Сводом уштап ореоли
Његовим лучом, сањардушу купа
Пред Свеблагим
 Србе, стихом, заступа
                                                                   .  .  .
Горња Гружа,
Ћилим трава, ружа,
Стазом мине
Пркос песмом сине !                         
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ПИЛЕТИНА СА 
МАЈЧИНОМ 
ДУШИЦОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 већи комад Матијевић пилећих прса
- сенф 
- 2 главице црног лука 
- 1 већа тиквица 
- 3 шаргарепе
- 3 кромпира 
- 2 чена белог лука 
- 1 кашичица суве мајчине душице 
- 1 кашика исецканог свежег першуна 
- со, бибер
- маслиново уље

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа 
прса опрати па премазати сенфом. У тепсију 
сипати маслиново уље и мало воде. Ставити 
премазано месо да се пече у рерни загрејаној 
на 180°Ц. Када је месо печено више од пола, 
извадити га из тепсије. Тиквицу, црни лук, 
шаргарепу и ољуштене кромпире исећи на 

мало дебље колутиће. У то додати крупно 
исечен бели лук. У исецкано поврће додати 
со, бибер, мајчину душицу и мало уља. 
Промешати. Припремљено поврће ставити у 
тепсију и преко ставити месо. Пећи у рерни 
још 25-30 минута, док поврће не омекша. 
Служити топло и посуто ситно исецканим 
першуном.

БАКЛАВЕ СА 
ОРАСИМА 
И СУВИМ 

ШЉИВАМА
НАМИРНИЦЕ:

- 1/2 кг танких кора
- 300 г ораха
- 300 г сувих шљива
- 250 г меда
Сируп:
- 400 г шећера
- 2 колута лимуна

ПРИПРЕМА: Шљиве 
потопити у води пола сата да омекшају, 
па их ситно исецкати. Додати исецкане 
орахе и мед и измешати. У науљен плех 
поређати једну на другу 4 науљене 
коре, распоредити пола фила, ставити 
2 коре, остатак фила и одозго ставити 

4 коре.
Исећи на коцке или ромбоиде и 

пећи на 200°Ц око 45 минута. 
Сируп: У 1/2 литра воде додати 

шећер и лимун и кувати док се згусне 
као за слатко. Врућу баклаву прелити 
сирупом.
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1917. децембар 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

FAÜLTETÉSI AKCIÓ VOLT MUZSLYÁN

A kis óvodások elültethették saját tujafájukat
Kihasználva a késő őszi nap-

sütéses napokat, november 
utolsó napján Muzslyán a Hó-
fehérke óvoda udvarában faül-
tetési akciót szerveztek, mely 
az alig egy hónappal koráb-
ban megalakult Kövirózsa 023 
Környezetvédelmi Egyesület 
kezdeményezésére történt. Az 
egyesület tagjai és a kis óvo-
dások közösen 21 tujafát ültet-
tek el, így minden gyermeknek 
lesz saját fája, melyről a jövő-
ben gondoskodni fog. 

Barna Mária a Kövirózsa 
023 Környezetvédelmi Egye-
sület elnökasszonya rámuta-
tott, hogy igen fontos az óvo-
dásokkal megismertetni mit is 
jelent az egészséges környezet-
ben élni. 

- Mint pedagógus, nyugdíj-
ba vonulásomig is igyekesztem 
a gyerekeknek rámutatni az 
egészséges és tiszta környezet 
fontosságára. Egy érdekes tanul-
mányra bukkantam és igen je-
lentősnek tartom, azt a kísérle-
tet amit Finnországban néhány 
évvel korábban kezdtek meg, 
melynek során az óvodákban a 
kibetonozott udvar helyet füvet 
és cserjéket ültettek, és hagyták, 
hogy a gyerekek gondozzák a 
növényeket. Bizonyos időn belül 
kiderült, hogy azok a gyerekek 
akik a zöldövezettel körülvett 

környezetben töltötték napjai-
kat, sokkal változatosabb mik-
robiommal rendelkeztek, egész-
ségessebbek voltak azon társa-
iknál, akik főleg beton udvaron 
töltötték napjaikat. Muzslyán e 
nem mindennapi kezdeménye-
zés támogatói A nagybecskere-

ki komunális rendőrség Zoran 
Grujić kordináor vezetésével, a 
Belgrádi ASC Garden Hortikul-
tura, a nagybecskereki Biroop-
rema papírkereskedés. Az akci-
óban az egyesület tagjain mel-
lett részt vettek Pretz István a 
Nemzetközi Szent György Lo-

vagrend, valamint Farkas Tibor 
a Történelmi Vitézi Rend tagjai 
is. Nagy segitséget nyújtottak az 
ültetés során a Hófehérke óvo-
da nevelőnéniei is Bognár Er-
zsébet, Kurunci Valéria és Szi-
tás Magdolna.

KÉP ÉS SZÖVEG: PRÉCZ ISTVÁN

ÉVADNYITÓ A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME-BEN

Aranyplakett-kiosztása 
és tagtoborzás
December 11-én a Muzslai 

Petőfi Sándor MME tag-
sága megrendezte a ha-

gyományos évadnyitó műsorát, 
mely keretében bemutatkoztak 
azon szakcsoportok lelkes és te-
hetséges tagjai, akik a magyar-
ság kultúrájának és hagyomá-
nyának ápolására és továbbél-
tetésére, a fiatalok nevelésé-
re, valamint nemzeti öröksé-
günk megőrzésére törekednek. 
A művelődési egyesület nagy-
termében megjelent közönsé-
get Dobó József, az egyesület 

elnöke köszöntötte, aki beszé-
dében kitért arra, hogy a sor-
rendben 15. évadnyitó elsődle-
ges célja az új tagok toborzása.

Ezt követően kiosztás-
ra került az egyesület Arany-
plakett-díja, amelyet az idén 
Huszta Gizella, a Muzslai Pe-
tőfi Sándor MME Vass Lajos- 
és Bodor Anikó-díjas vegyes 
kórusának tagja kapott. A mű-
velődési műsorban fellépett a 
Harmatcsöpp-és a Százszor-
szép tánccsoport, a színészek 
közül Rontó Márta, Zombo-

ri Tibor és Kósa Zoltán, Mol-
nár Rita általános iskolás me-
semondó, Rontó Márta, Barta 
Mária és Kónya-Kovács Otília 
népmesemondók, továbbá a 
Cickafark énekcsoport, a Ma-
ca-Tina citerakettős, Lele Jó-
zsef citeraszólista, valamint a 
felnőtt citerazenekar a vegyes 
kórus kíséretében. A rendez-
vény alatt a jelenlevők megte-
kinthették a helybeli amatőr 
képzőművészek (MAKK) leg-
újabb tárlatát.

BORBÉLY TIVADAR

Mikulásvárás és 
csomagosztás volt 
Muzslyán
December az ünnepek 

hónapja. Advent, Mi-
kulás, karácsony és az újév-
várás.  Gyermek, felnőtt, fia-
tal és idős egyaránt megtalál-
ja magának az ünnepelni va-
lót, és ilyenkor alkalom adó-
dik az önzetlen ajándékozás-
ra is. Ajándékozni öröm – 
ezzel a mottóval tartottak 
hagyományos Mikulásváró 
műsort a muzslyai Szűz Má-
ria Szent Neve templomban, 
ahol a megjelent gyerekeket, 
szülőket és nagyszülőket Ka-
lapis Sztoján atya köszöntöt-
te egy alkalomhoz illő szent-
mise keretében. Ezt követő-
en – a legfiatalabbak nagy 
örömére – megérkezett a Mi-
kulás is, aki az óriásputto-
nyából gyümölcsöt és édes-
séget tartalmazó csomagokat 
ajándékozott a gyerekeknek. 

A legkisebbek egy-egy szava-
lattal és énekkel köszönték 
meg a szívből jövő csoma-
gokat. A Mikulás a Muzslai 
Petőfi Sándor MME Harmat-
csöpp tánccsoport kicsinye-
ihez is ellátogatott. A táncs-
csoport legfiatalabbjai elő-
zőleg kidíszítették a műve-
lődési egyesület könyvtárt-
ermét, majd izgatottan vár-
ták a Mikulást a meglepe-
tésekkel teli ajándékokkal. 
A gyerekek alkalomhoz illő 
versekkel, dalokkal és tánc-
cal kedveskedtek a várva-várt 
vendégnek, aki a csomagok 
átadása után mosolyogva és 
végtelen örömmel a szívében 
a következőket üzente a ki-
csiknek: Találkozunk jövő-
re is! Addig is legyetek jók 
és fogadjatok szót!

BORBÉLY TIVADAR 

A CIVIL-SZERVEZETEK ÉS A KÖZÖSSÉG ÖSSZEFOGÁSÁVAL

Jótékonysági karácsonyi 
vásár lesz Muzslyán
Szombaton, december 18-án, nyolcadik alkalommal fog-

nak össze a civil-szervezetek, magánvállalkozók és a 
közösség képviselői Muzslyán annak érdekében, hogy az 
egész napos Muzslyai Karácsony elnevezésű jótékonysá-
gi vásár teljes bevételét a rászorult, szegény és beteg sorsú 
gyerekek, családok és idősek megsegítésére, örömszerzé-
sére fordítsák. Az eseménynek a helybeli Szűz Mária Szent 
Neve templom udvara és az Emmausz Fiúkollégium tor-
naterme ad otthont, ahol a 10 órától kezdődő kirakódóvá-
sárt egy színvonalas, meglepetésekkel teli ünnepi műsor 
fog követni. A jótékonysági karácsonyi vásár az idén sem 
múlhat el a hagyományos ünnepi étkek, a forralt bor, pá-
linka és tea, illetve az édes és sós sütemények nélkül. Ér-
deklődni Damjanov Hildánál (0612358013) és Dobó József-
nél (063642198) lehet. B. TIVADAR

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK
LUCA POGÁCSA FESZTIVÁL

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület és a Karolina Női 
Egyesület közös szervezésében a hagyományokhoz híven hétfőn délután 
rendezték meg a nagybecskereki Petőfiben a Luca pogácsa fesztivált, 
melynek keretében karácsonyi vásárra is várták a látogatókat.
A rendezvény során Tabacski Hoff Edith az Egyesület könyvtárosa beszélt 
Luca napjáról, valamint ismertette az egykor igen nagy népszerűségnek 
örvendő karácsonyi üdvözlőlapok történetét.
Az est keretében Huszár Rozália magyarittabei amatőr képzőművész 
kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. »Az ovisok fákat ültettek

 »A pogácsák és készítőik

 »Mikulás a muzslyai templomban

„
Bemutatkoztak azon 
szakcsoportok lelkes 
és tehetséges tagjai, 
akik a magyarság 
kultúrájának és 
hagyományának 
ápolására és 
megőrzésére 
törekednek

AHOL A KÖZÖSSÉG ÖSSZETART ÉS ÖSSZEFOG

 »Harmatcsöpp 
tánccsoport

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

и односе с верским заједницама АП Војводине
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Tel: 837-902
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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. 831-134.

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

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

Испред раскрснице за Велико Средиште продајем 

12 ари, десна стрна, 100 метара од  асвалта, добро 
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

Продајем стан у строгом центру, први спрат, стара 
градња, 63 м², две терасе. Цена 59.000 €.Тел. 064/9174777.

Продајем стан 70 м² са двориштем 15х15 м, у лепом 
делу града (паркет, цг, аларм) није дворишни стан! Тел. 
061/6509999.

Продајемо кућу 140 м у Пећкој 15, плац површине 
720 м. у склопу се налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837631 и 064/2805862.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Апартмани за издавање у Вршцу и Панчеву 

за домаће и стране фирме плаћање преко рачуна, 
апартмани се налазе у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 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
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

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 калибру 
9мм. Тел. 064/1170705

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

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

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

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

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

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

Повољно продајем комбииновани фрижидер 

Беко, 310л. (још у гаранцији). Тел. 062/255119.
„Феникс“ пећ некоришћена, ливена и шамотирана 

yа угаљ и дрво, округла, пречник 26 цм, висина 95 цм, 
тежина 58 кг, лепа и  трајна. Тел.064/1704999.

Продајем на велико 5 литара и више одличну 
ракију  од шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

Продајем  машину за веш, храстову витрину, сто 
и столице, кухињу од два метра и 70 цм, телевизор са 
сточићем  и патуљасте зечеве. Тел. 060/0114958.

Продајем писаћи сто и тренажер за ноге  цена 
4.000 по комаду. Тел. 064/9174777

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

Продајем стаклени сто са  четири столице и  
електрични шпорет Горење са 4 рингле, очуван. Тел. 
063/1121270

На продају термоакомулациона пећ 6кw са 
оргиналним колицима и тајмером у комплету. Тел. 
064/6620457

Продајем два кауча, тросед, 2 јоргана вунена, 
2 бицикла, 2 колица за вучу, ћилим, кожне јакне 
0132832336

Средњих година жена тражи стару  особу на 
доживотно чување и негу за кућу. Тел. 061/8139998

Продајем нов некоришћен револвер Магнум 357 
ЦЗ 9мм лугер искључиво лицима са дозволом, врло 
повољно. Тел. 0644222700

Продајем Opel Corsu“ E“ турбо, бензинац, 66 
кw/90кс, 2015. годиште, урађен велики сервис, 
беспрекорна, панорама кров, највиши пакет опреме. 
Тел. 065/3184084.

Продајем ауто приколицу „Техника“  торзиона 
са  малим точковима, носивости 400кг/100 км/час, са 
атестом и свим  папирима регистрована  до 21.5.2022. 
Тел. 064/2439202

Продајем две тракторске приколице „Кикинда“ 
једна киперка. Тел. 065/2579100.

Продајем Томос аутоматик регистрован до јуна. 
Тел 061/2660848.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1357

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
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.

СОЛАРЕВИЋ СЛОБОДАН
13.10.1960. - 23.12.2007.

Заувек у нашим срцима и сећању.
Твоји: мајка Стојанка и сестра Драгана са породицом.

Дана 23. децембра 2020. навршило се 14 година  од како нас је напустио  наш 
вољени једини син и брат 
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ЈУЛИЈАНИ ПАНЧЕВАЦ
(03.7. 1948 – 16. 11. 2021)

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима, по добру те памтити 
и са поносом помињати.

Твоји: Мица, Мића и Михајло

Дана 25. децембра даваћемо четрдесетодневни помен 
нашој вољеној мајци

ЈУЛИЈАНА ПАНЧЕВАЦ
(03.7. 1948 – 16. 11. 2021)

Дана 25. децембра навршило се 40 дана откако нас је напустила моја вољена супруга

Хвала ти на несебичној љубави којом си ме даривала целог живота. Заувек ћеш остати у мом срцу.
Твој Бата

ЈУЛИЈАНА ПАНЧЕВАЦ
(03.7. 1948 – 16. 11. 2021)

Туга за тобом ће трајати, у срцу ће нам остати сећање на 
твој племенити лик.

Твоји: Гоца, Горан, Бојана, Драгутин и Јована са породицама

Дана 25. децембра навршава се 40 дана откако нас је 
напустила наша вољена мајка
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И 
УНУТРАШЊИ САСТАВ

Вршац се налази у јужној 
Угарској, прикључен на ц.к. 
привилеговану државну 
железницу, десет миља јужно 
од Темишвара и 5,5 миља 
северозападно од Базијаша, 
дунавске луке и пристаништа 
разних паробродских друштава, 
на 45 степени и 8 минута северне 
ширине, 39 степени и 4 минута 
источне дужине од Феро-а, има 
дакле, исту географску ширину 
са јужним делом Венеције, 
Ломбардије, Торина и Бордоа.

Вршац је седиште православне 
епархије, краљевског угарског 
суда, краљевског угарског 
среског суда, краљевског 
угарског пореског, телеграфског и 
поштанског уреда и као слободан 
краљевски град има самосталну 
муниципалну администрацију. 
Становништво Вршца достиже 
22.000 душа, а по националности 
састоји се претежно од Немаца и 
Срба, чије је главно занимање и 
извор опстанка - виноградарство.

Од образовних установа, 
Вршац има једну грађанску и једну 
основну школу, шесторазредну 
девојачку школу, коју воде часне 
сестре реда Нотр-Дам, затим 
један приватни образовни женски 
институт, на немачком наставном 
језику, а на српском језику једну 
вишеразредну основну школу.

Од пословних иннституција 
постоји једна, на деоничарској 
основи, одлично вођена 
штедионица, акционарска 

Кредитна банка, један парни 
млин у сталном погону, који у 
свом саставу има парно купатило 
са кадама, што заслужује да се 
посебно спомене.

Војни гарнизон у граду састоји 
се од једног одељења ц.к. пука 
хусара “Цар Фрања Јосиф I”,

17. краљ. угарског батаљона 
хонведа и краљ. угарске Земаљске 
страже, а ова последња, у погледу 
коњарства, због одабраног расног 
састава пастува пружа у јужном 
делу Угарске одличне услуге.

ПРЕДЕО

Вршац се налази у 
подножју последњих изданака 
јужноугарских Карпатских 
планина, које се протежу у дужини 
од око 3 миље од југозапада према 
североистоку. На западној страни 
протеже се непрегледна равница. 
Планине пружају диван поглед 
у даљину, преко целе околине; у 

панорами шири се град у подножју 
тзв. брега Капела, на који се 
прикључују најлепши предели 
винограда и наизменично њиве. 
Са виших кота планина, на пр. са 
брега Капела, али још боље са 
још вишег брега Вршачка кула, 
туристи могу добити потпуни 
преглед и најдетаљнију представу 
овдашњег виноградарства. 
Ниједан странац неће зажалити 
тегобе предњег пута, јер нигде 
неће наћи тако изванредан 
виноградарски пејзаж.

ВЕЛИЧИНА, ПОВРШИНА 
И ПРОИЗВОДНИ 

КАПАЦИТЕТ ВИНОГРАДА

Према изводу из земљишних 
књига Вршац поседује земљишну 
површину од 33.000 јутара, од 
чега 8.973 јутра и 678 кв. хвати 
чине виногради, који уз додатак 
још не регистрованих пољских 
винограда у катастар, достиже 
око 12.000 јутара, али се у крајњој 
линији могу заокружити на цифру 
од приближно 15.000 јутара по 
1.600 кв. хвати, кад се узму у 
обзир виногради из околине који 
припадају вршачким грађанима.

Што се годишње производње 
ових винограда тиче, може се у 
просеку рачунати на 6 до 700.000 
ведра (396.130 хектолитара), а 
у нарочито плодним годинама 
и на један милион ведра 
(565.900 хектолитара), а оваква 
производња даје пуно право 
нашем граду да се убраја међу 
највеће произвођаче вина у 
Аусто-Угарској, Европи па и у 
свету.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (19)
ОПИС ВИНОГРАДАРСКОГ МЕСТА ВРШАЦ 

СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА У ЈУЖНОЈ 
УГАРСКОЈ

Састављено и објављено од стране Вршачког удружења 
произвођача вина и уз помоћ сличних списа објављених поводом 

Светске изложбе у Бечу.

ЛУДВИГ ВОДЕЦКИ
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4. БРОЈ 49, 28. 

ДЕЦЕМБАР 1978. 

ОЗБИЉНО, СЛОЖНО И 
ПОЛЕТНО

Почетак овогодишње позоришне сезоне у Вршцу показао је 
између осталог и то да је колектив „Стерије“ консолидовао своје 
редове и да у наступима ансамбла има далеко више  заједништва, 
сарадње и узајамног уважавања. То се на свој начин одражава и 
у представама које се тренутно играју, будући да им је заједничка 
карактеристика: озбиљност позоришних радника у прихватању 
и извршавању обавеза, добар избор и  успешна сарадња са 
(гостујућим) редитељима. С тим у вези драгоцен пример даје 
комад  румунског писца В. Ефтимијуа „Човек који је видео смрт“ 

у режији госта из Румуније Еуђена Ванче. Ту представу, заиста 
професионално, надахнуто, полетно и са пуно глумачког жара 
играју Радослав Симић, Тихомир Пауновић, Томислав Пејчић, Хулија 
Симић, Иван Андрејевић, Љуба Куликова, Јаков Салак и млада Вера 
Николић.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 4. БРОЈ 49, 28. 

ДЕЦЕМБAР 1978. 

ВЕЛИКИМ ЗАЛАГАЊЕМ И РАДОМ ДО 
УСПЕХА 

Треба једноставно бити присутан, посебно на седницама 
Извршног одбора Скупштине општине СИЗ физичке културе, и 
том приликом чути стално варирање једног „рефрена“. Исписују 
га или изговарају с правом представници овдашњих спортских 
клубова и друштава, а он отприлике овако гласи:“ У недостатку 
средстава, ми смо принуђени да сами купујемо дресове и опрему, 
подносимо трошкове превоза, исхране у вези са одласцима на 
такмичења, да тренирамо у немогућим условима, ван сопствених 
просторија... Одржава нас на окупу један велики ентузијазам, 
међутим и он ће се распршити уколико нам се финансијски 
не помогне да бар колико-толико поправимо жалосно стање 
у нашем клубу, који је очигледно потребан и користан овој 
средини, посебно младима“.

Горњу жалопојку може из ових стопа да потпише сваки 
овдашњи спортски клуб (изузимајући градске фудбалске, који, 
авај, живе од јавне коцке, томболе). Стање је такво. Беспарица 
(и) у области  овдашње физичке културе влада већ годинама, и 
– како ствари стоје - нема шансе да се она у наредном периоду 
скине са дневног реда „Економски потенцијали овог подручја 
су оптерећени до распрснућа, а ванпривреда, односно општа  

и заједничка потрошња тражи своје. Може ли се то издржати, и 
на који начин? Одговоре на то питање - бар што се тиче области 
физичке културе - покушавају ових дана да изнађу представници 
СИЗ-а и СОФК-е у разговорима са  члановима управа свих 
клубова и спортских друштава на подручју општине.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

После победа над Динамиком и Тамишом Вршчани 
су славили и у трећем узастопном мечу, последњем у 
Миленијуму у 2021. години. Када Милош Димић има 
своје вече онда Вршац не мора да брине за победу ни 
против много јачег ривала него што је то била повредама 
десеткована Колубара. Капитен домаћег тима био је 
незадржив у продору, ефикасан у шуту, одговоран и 
пожртвован у одбрани, заслужио је епитет најбољег 
играча утакмице и највише захваљујући њему Вршчани 
су лагано дошли до много убедљивије победе него што 
се то може закључити на основу коначног резултата. 
Већ после десет минута изабраници тренера Владе 
Ђокића имали су двоцифрену предност и током највећег 
дела утакмице играли жесток пресинг на који гости 
нису успели да се адаптирају. О томе најбоље говори 

податак да је Колубара имала чак 31 изгубљену лопту 
и тај недостатак нису успели да надокнаде ни бољим 
скоком од ривала. Вршац је своју доминацију на терену 
у трећој четвртини преточио у највећу предност од 25 
поена разлике (60:35) када су у серији кошеве постизали 
Васиљевић, Тејић и Јурчек. Када се свима у хали 
учинило да гостима прети потпуни резултатски дебакл у 
последњих пет минута уследио је необјашњив пад у игри 
Вршца којим је делимично покварен фантастичан утисак. 
То су играчи из Лазаревца искористили, направили 
серију 11:0 и пришли најпре на 13 поена заостатка а до 
краја још озбиљније спустили разлику. Тренер Ђокић 
тада је у игру увео младог и мотивисаног Мајсторовића, 
који је са 8 узастопних поена одбио притисак Колубаре, 
која је ипак успела да избори частан пораз.

Б. Ј.

ТРЕЋА УЗАСТОПНА ПОБЕДА ВРШЧАНА У КЛС

ПРЕКО КОЛУБАРЕ КА ГОРЊЕМ ДОМУ

КО Ш А Р К А

ВРШАЦ – КОЛУБАРА 86:76 
(27:16, 17:14, 24:15, 18:31)

Вршац, Центар Миленијум, гледалаца: 200, судије: 
Јовчић, Ивановић, Нинковић.
ВРШАЦ: Радовановић, Мићовић, Л. Јовановић, 
С. Јовановић 7 (4 ас), Агоч 1, Илић 6, Јурчек 12, 
Васиљевић18 (10 ск), Димић 21 (6 ск), Јековић 6, 
Тејић 7 (6 ас), Мајсторовић 8. 
КОЛУБАРА: Монсо, Благојевић, Тодорић, Жунић 6 
(4 ск), Благојевић 15 (4 ск, 5 ас), Симић 14, Стојичић, 
Андрејевић 10 (6 ск), Дувњак 7, Хаџифејзовић 20 (11 
ск), Којадиновић 4 (4 ск).

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО

Вршац - Колубара  86 : 76
Слобода – Тамиш  89 : 64
Дунав  - Дyнамик  76 : 59
Златибор - Војводина  87 : 65  
Металац - ОКК Београд   91 : 88
Слодес - СПД Раднички  78 : 98
ОКК Нови Пазар - Слога  89 : 93
Здравље - Младост  играно у четвртак

1. Златибор 15  10   5  25
2.Слога  15  10   5  25
3.Слобода 15   9   6  24
4. Војводина 15   9   6  24
5.Динамик 15   9   6  24
6.Раднички 15   9   6  24
7.Младост  14   9   5  23
8.Вршац  15   8   7  23
9.ОКК Београд  15   8   7  23
10.Нови Пазар  15   7   8  22
11.Металац  15   7   8  22
12.Здравље 14   7   7  21
13.Дунав  15   6   9  21
14.Колубара  15   5  10  20
15.Тамиш  15   4  11  19

Фудбалску јесен у Војводини без сумње је обележио ОФК 
Вршац. Сениори клуба јесењи су прваци Српске лиге Војводина, 
омладинци и пионири заслужили су јесење почасти у Квалитетним 
лигама Војводине, док су кадети другопласирани што је такође 
пласман за похвалу. 

Интересантан је податак да је клуб укупно ове јесени доживео 
свега шест пораза, једном су бодове изгубили сениори, два 
пута омладинци и једном кадети, док је све укупно забележена 
31 победа, по десет пута славили су сениори и кадети и 11 пута 
омладинци. Када се све сумира иза вршачког клуба је најуспешнија 
сезона у више од сто година од како се лопта котрља на овим 
просторима.

Највеће заслуге иду на рачун играча и њихових тренера, али и 
руководећим људима у клубу. 

Један од најмлађих председника у српским клубовима, и даље 
активан као играч, прослављени играч и дугогодишњи капитен 
Партизана Александар Лазевски, на челу је ОФК Вршца у којем се 
у његовом мандату из године у годину бележе историјски успеси.

- Презадовољан сам резултатима ове јесени, и овом приликом 
честитам свим играчима, тренерима и радној заједници на сјајној 
јесени. Сви морамо да наставимо још боље на пролеће и сан свих 
нас претворимо у јаву. 

Многи су били скептици када су Лазевски (33), тренер и 
спортски директор Мијаиловић (32) , директор омладинске школе 
Коњевић (30), преузели одговорност за вођење клуба имајући у 
виду њихове године и мало искуства у организацији.

- Младост, амбиција и ентузијазам су наша највећа покретачка 
снага, једноставно ухватили смо се у коштац са проблемима и 
стали на црту сваком у јако озбиљним конкуренцијама на свим 
пољима. Спортски сектор функционише одлично, Мијаиловић је 
још у периоду пре мог мандата радио озбиљан и одличан посао, 
направили смо велики погодак постављањем Николе Коњевића на 
место првог човека у омладинској школи, битну улогу у креирању 
младих играча и самих резултата има и координатор Горан 
Милићевић, наравно и 11 тренера који раде у Академији фудбала 
Кристал и нашој школи. Као председник хтео бих да искажем 
велику захвалност Граду Вршцу на подршци и разумевању коју 
осећамо сви ми који се бавимо спортом у граду, закључио је 
Лазевски који се у богатој каријери може подичитиосвајањем 
једанаест трофеја са београдским Партизаном.

У Вршцу се надају да ће их сада у улози председника клуба и 
капитена на терену повести у остварење историјиског пласмана 
у Прву Лигу Србије.

Б. Ј.

БЕРИЋЕТНА ЈЕСЕН СВИХ СЕЛЕКЦИЈА ОФК ВРШЦА

ОД МОГУЋЕ ЧЕТИРИ ВРШЧАНИМА ТРИ ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 12.КОЛО

Врбас Медела - Вршац  73 : 67
Пролетер 023 - СПД Раднички 65 : 75
Арт Баскет - Црвена звезда 97 : 93
Радивој Кораћ – Краљево 57 : 70
Партизан 1953 – Дуга  70 : 74
Студент - Војводина 021  50 : 97

1.Црвена звезда 12  11   1  23
2.Арт Баскет  12  10   2  22
3.Краљево  12  10   2  22
4.Војводина 021  12   9   3  21
5.Партизан 1953  12   7   5  19
6.Дуга   12   6   6  18
7.Радивој Кораћ  12   5   7  17
8.СПД Раднички  12   5   7  17
9.Вршац  12   4   8  16
10.Врбас Медела  12   4   8  16
11.Студент  12   1  11  13
12.Пролетер 023  12   0  12  12

У суботу 18.12.2021.у Бечеју је одржано 
сениорско првенство Србије у стоном тенису. 

Тијана Јокић је освојила прво место у дублу 
са Сабином Шурјан и у микс дублу са Марком 
Петковим, а у појединачној конкуренцији 
изгубила је меч за полуфинале.

Тијана Јокић  из Уљме је сениорска 
репрезентативка Србије у стоном тенису, која 
је своје прве стонотениске успехе започела у 

СТК “Вршац”, а сада игра за СТК “Нови Сад” и 
на двојну  регистрацију за италијански клуб  
“4 Мори” из Каљарија.

Тијана је овим победама потврдила 
и шампионску титулу из 2020. године и 
наставила низ успеха, јер је пре месец дана 
била друга на Европском првенству  у Белгији, 
такође у дублу.

УСПЕХ УЉМАНСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У БЕЧЕЈУ 

ТИЈАНА ЈОКИЋ ПРВАКИЊА ДРЖАВЕ У ДУБЛУ СА САБИНОМ ШУРЈАН

С ТО Н И  Т Е Н И С

ФУД Б А Л

Вршачко богатство: Омладинци, кадети и пионири ОФК Вршца са руководством клуба и стручним штабом
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ  ВРШАЦ  (7)

ПОСТАЛИ СМО ВЕТЕРАНИ
Са навршених 35 година живота спортисти стичу статус ветерана и тек тада 

се може учествовати на такмичењима која се приређују за тај узраст.
Први сусрет генерације 1950. у категорији ветерана, одиграо се на турниру 

у Вршцу, у организацији и домаћинству РК Младост. Ривали су били ветерани 
београдског Партизана и ковинског Радничког.

Направљен је протокол о сарадњи и следећи турнир одигран је у Ковину.
Тек што су закорачили у 35-ту годину, Милићевић, Симић, 

Огризовић,Ђорђевић, Вуков и Каракаш, подржани  старијима, Цветковићем 
и Ацковићем започели нову каријеру ветерана која је трајала све до 1993. 
године.

Стоје, слева на десно: Драгољуб Милићевић Браца, Жикица Симић Жика, 
Огризовић Жарко Жаре, Драгољуб Ђорђевић Ђока, Часлав Вуков Циле.
Чуче: Миодраг Цветковић Цвеле, Никица Каракаш Миша и Александар 

Ацковић Саша

Такмичења ове врсте прилика су за одмеравање снага на терену, али и у 
„трећем полувремену”. Лепота дружења, обнова успомена, упознавање нових 
рукометних пријатеља, могућност да се за противника имају играчи попут 
светских мајстора, олимпијских и светских шампиона, доноси  нове радости и 
задовољства, поготову што победа на терену више није главни мотив.

По свему јединствен у свету спорта, био је Турнир рукометних ветерана 
Југославије у Умагу.

Сваке године, на Дан Републике, 29. новембра, Умаг, градић у Истри, на 
Кварнерској ривијери, на северу Јадранског мора, постајао је спектакуларни 
центар рукомета.

Установљен је давне 1969. године. Најпре су се такмичили само мушкарци а 
четири године касније и жене.

Једини критеријум за учешће на турниру биле су године: прва категорија  35 
+, потом  45 + па надаље 50 +.

Без обзира у ком су се рангу такмичили, у којој лиги, коју се медаљу освојили, 
колику славу и успех досегли, сви су на турниру у Умагу били подједнаки. Осим 
по годинама, које су опредељивале категорију на турниру.

Тако смо имали прилику да се на терену нађемо са Хорватом, Прибанићем, 
Покрајцем, Тимком, Фајфрићем, или да се дружимо са Поповићем, Лазаревићем, 
Мишковићем, Арсланагићем, Исаковићем,Маром Торти...

Био је то фестивал рукомета, на који су играчи доводили своје породице. 
Умаг и околина били су преплављени рукометним гостима из свих градова.

Утакмице су се играле, буквално од јутра до поноћи. Како се истовремено 
играо и мушки и женски турнир, услед великог броја екипа, утакмице су се 
играле најчешће у трјању од два пута по 8 минта! Једне од година и два пута по 
6 минута.

Утакмице су почињале у 7 сати у јутро и завршавале се у поноћ.
Онда дружење и весеље до зоре. У правом смислу спортско и људско 

братство и јединство.
Лазаревић, олимпијски шампион из Минхена, да би у Умагу играо за свој 

тим, пошто је још увек наступао у Немачкој Бундеслиги, возио је свој ауто више 
од 1000 километара, да би играо утакмицу у трајању од 12. минута! Ето, то је 
био рукомет некад, то су били најбољи на свету, то су били зљубљеници у овај 
спорт.

Ветерани РК Младост наступили су први пут на овом турниру 1985. године и 
били редовни учесници све до трајања СФР Југославије.

Играли су у Умагу: Иван Раушки, Миодраг Цветковић, Драгољуб Милићевић, 
Часлав Вуков, Жарко Огризовић, Жикица Симић, Никица Каракаш, Драгољуб 
Ђорђевић, Петар Рајачић, Миломир Инђић, Милан Стојшић, Драган Чејић, 
Жива Рашајски.

Зарад ојачања ветеранског тима РК Младост на овом турниру, као гости по 
нашем позиву, играли су по једном, Стева Прчуљ из Иланџе, Милан Бабић из 
Алибунара, браћа Рикало, Тома и Слободан из Јаше Томић. Редовни учесник 

турнира био је незаобилазни Др Јан Частвен. А Као навијачи, путовали су и 
Цоле Ђорђевић Др Драган Јевдић, Сава Кикибер...

Путовало се аутобусом до Београда, потом возом у кушет вагонима до Копра 
и на крају, аутобусом до Умага.

ФОТОГРАФИЈА тима са једног од учешћа.
Стоје с лева на десно: Огризовић, Симић, Каракаш, 

Милићевић,Ђорђевић,Вуков.
Чуче: Цветковић Бабић, Инђић, Стојшић

Једном приликом, путовали смо и сопственим аутомобилима. Тада се то све 
лако могло.

Имали смо запажене резултате. 1989. Године ветерани Младости остварили 
су и велики успех, освајањем трећег места.

ФОТОГРАФИЈА тима који је освојио медаљу у Умагу .
Стоје, слева на десно: Вуков Часлав, Чејић Драган, Огризовић Жарко, 

Стојшић Милан, Др Јан Частвен.
Чуче: Рајачић Петар, Симић Жикица, Цветковић Миодраг, Каракаш 

Никица.

Гашењем Југославије угасио се и велики празник рукомета у Умагу.
Рукометни савез Србије, покушао је да очува традицију рукометних ветерана, 

изабравши Аранђеловац за место окупљања и такмичења, такође за Дан Републике, сада 
СР Југославије. Ветерани Младости наступили су на овом тамичењу 1991. и 1992. године. 
Остало је било лабудова песма.

МАЛА ИСПРАВКА

На почетку фељтона, у Вршачкој кули, број :1352 од  19.11.2021.на 
фотографији рукометаша  вршачке Гимназије са наставником физичког 
васпитања Миодрагом Торбаровим, ослањајући се на сећања актера 
потписали смо Бојана Јањића, уместо Коци Златка, који је на слици до 
наставника Торбарова. На истој фотографији потписано је име Милан 
Ђурић, уместо Стеван Ђурић, како право име гласи, тадашњег ученика 
вршачке гимназије, родом из Банатског Карловца, потоњег архиткте. 
Захваљујемо Драгану Крагићу на прецизном сећању. Истовремено смо 
захвални на пажњи којом се прати прича о вршачким рукометашима, па 
нам је свака сугестија и помоћ је добро дошла.

Драгољуб Ђорђевић
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