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У ПАВЛИШУ ОДРЖАН ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС

ЧУВАМО УСПОМЕНУ НА
ХЕРОЈЕ БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ

Стиховима Васка Попе: Непрекинута настава
из књиге Живо месо, у интерпретацији ученице
седмог разреда Основне школе „Ђура Јакшић“
из Павлиша, Јелене Николајевић, испред
куће Славка Никића, последњој станици
легендарног учитеља, отпочео је Велики час
из историје, посвећен јубилеју: 80 година од
погибије Жарка Зрењанина Уче и Страхиње
Стефановића у епском окршају против 7
стотина војника Дивизије Принц Еуген и
стотинак припадника специјалне полиције
(за борбу против комуниста у Банату), под
командом Генерала Франца Рајта и Др Јураја
Шпилера, у селу Павлиш код Вршца.
Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР-А
Града Вршца, представио историјски спис -

Извештај команданта Управе полиције
Трећег рајха за Банат, генерала Франца
Рајта, заплењен, између осталих списа,
од стране партизанских јединица, по
ослобођењу, 1944. године у Бечкереку
(Петровграду). Венце на кућу страдања
положили су Град Вршац, ђаци основне
школе Ђура Јакшић, СУБНОР Града
Вршца и Градски одбор СНС. Након тога,
ђаци, професори, представници Града
вршца и СУБНОР, засадили су стабла
испред зграде обданишта у овиру сталне
акције СУБНОР: Подизање паркова Мира
и слободе
Жарко Зрењанин проглашен је за
Народног хероја 5. децембра 1944 године,
а 2. октобра 1946 у његову част, град
Петровград, преименован је у Зрењанин.
Други део Великог часа из историје
настављен је на летњој позорници Основне
школе „Ђура Јакшић“.
Дечји хор “Стеријини звончићи” из
Вршца, под управом професорке Олгице
Чех, са солистикињом Милицом Ђорђевић,
извео је Химну Републике Србије и Свечану
песму СУБНОР Србије .
У име Града Вршца обратио се професор
Мирослав Лепир, члан Градског већа,
задужен за ресор просвете, рекавши да
је наша дужност да чуваму успомену на

борце за слободу и да код наше деце развијамо
љубав за домовину и осећања за патриотизам.
Драгољуб Ђорђевић говорио је о Жарку
Зрењанину, Хероју, који не умире: Учитељу,
просветитељу,
хуманисти,
антифашисти,
револуционару,борцу слободару....
Ђина Болесников ученица ОШ „Ђура
Јакшић“ представила је своје умеће на гитари,
а певачка група Хелена Николајевић, Ивана
Стојшић, Ђина Болесников свој гласовни
потенцијал и таленат. Своје литерарне радове
на тему: Учина последња станица, читали су
Јелена Толанов, Нина Ђурић и Владимир Чејић.
Велики час из историје завршен је гласовима
хора МЦ “Стеријини звончићи”, Дечјом песмом
и хорском поруком „Само да рата не буде“!

ОДРЖАНА ПРВА НОВЕМБАРСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

СЛЕДЕЋА АКЦИЈА
ЗАКАЗАНА ЗА 29. НОВЕМБАР

Прва новембарска акција коју
организују Завод за трансфузију крви
Војводине и Црвени крст Вршац
одржана је у среду у просторијма
Црвеног крста Вршац, а акцији се
одазвало 56 добровољаца. Тренутне
залихе нису задовољавајуће јер
су дефицитарне готово све крвне
групе, те из покрајинског завода за
трансфузију позивају грађане да се
у што већем броју
одазивају наредним
акцијама.
- Залихе крви су
нажалост на лошем
нивоу, а нарочито су
дефицитарне крвне
групе са негативним
рх фактором, па
позивамо
све
даваоце да дођу
и
помогну
нам
да поправимо ту
ситуацију – каже др
Милица Војиновић
из
Завода
за
трансфузију
крви
Војводине.
Како се у Вршцу
увек одазове велики
број давалаца, др
Војиновић захвалила
се овом приликом
свим добровољним
даваоцима крви и позвала и све оне
који то до сада нису учинили да се у
што већем броју одазивају наредним
акцијама.
- Што се тиче данашњег одзива,
задовољни смо и захваљујемо
се грађанима Вршца и околине.
Препорука за оне који нису упућени,

а желели би да у некој од следећих
акција дају крв, јесте да дођу наспавани
и здрави. Потребно је да претходних
дана нису били прехлађени, болесни
нити узимали лекове, а јутра пре
давања крви потребно је да доручкују
нешто лагано и конзумирају доста
течности и пре и после давања крви –
објаснила је она.
Међу многобројним даваоцима у

великом броју било је и младих који су
тек навршили 18 година и који истичу
да ће и сами постати редовни даваоци
крви.
Наредна акција добровољног
давања крви биће одржана 29.
новмебра у просторијама Црвеног
крста Вршац у времену од 9 до 12 сати.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 и 9/2020) и члана 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019)
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, инвестиције и
капитална улагања Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВИНОГРАДСКИ КОМПЛЕКС И
ПРИСТУПНИ ПУТ ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА
Израда Плана поверена је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад улица
Железничка 6/III. Носилац израде Плана је Градска управа, Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство. Средства за израду Плана обезбеђује
„Свислион“ ДОО, Београд, улица Васка Попе бр.4.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид обавиће се у холу зграде СГ Вршац, Трг
победе бр.1, и на порталу Града Вршца, почеће у петак 11. новембра 2022.године и
трајаће 30 дана.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на
изложени нацрт Плана за време трајања раног јавног увида у писаном облику
и предају их путем писарнице Одељењу за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство инвестиције и капитална улагања Градске управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство инвестиције
и капитална улагања Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима
пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и
евентуалним давањем примедби и сугестија на нацрт Плана.
После извршеног јавног увида у Нацрт Плана у среду 21.12.2022.год. одржаће се
у Малој сали зграде СГ Вршца јавна седница Комисије за планове са почетком у 12
часова.

Одељење за просторно планирање,
урбанизам, грађевинарство, инвестиције и капитална улагања
Градске управе Града Вршца

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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НА МИТРОВДАН, СЛАВУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

ОДАТА ПОЧАСТ ПАЛИМ БОРЦИМА
У РАТОВИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ

У
присуству
представника
Министарства одбране, Војске Србије,
полиције и Града Вршца, чланови
Удружења ратних војних инвалида одали
су почаст палим борцима у ратовима
деведесетих на Митровдан, славу ратних
војних инвалида у Србији.
- Данас одајемо почаст храбрим
херојима нашег града који су током
ратних сукоба деведесетих година на
просторима бивше Југославије, прерано

и храбро положили своје животе у
залог слободе и отаџбине. Зато данас
са овог места, из Парка хероја који носи
назив по њима, испред Споменика лала
подигнутог у њихову част, шаљемо
поруку да хероји никада не умиру и да
ћемо их заувек памтити, ценити њихову
жртву и настојати да чувамо слободу
кроз залагање за мир и сигурност свих
својих грађана, али и кроз учење будућих
генерација о непроцењивој вредности

слободе и њеном значају. Херојима нека
је вечна слава и хвала – рекла је Маја
Ристић Лажетић, чланица Градског већа
за социјалну заштиту.
Била је то прилика да се сетимо наших
бораца и подсетимо на важност очувања
мира у нашој земљи, истакао је Мевлудин
Плавшић, председник Удружења ратних
војних инвалида.
- Сведоци смо проблема у нашој земљи,
у нашој јужној покрајини, где је наше

становништво свакодневно угрожено, где
долази до ескалација проблема. Надамо
се да ће наше руководство знати и имати
мудрости да те сукобе реши на миран
начин како бисмо наставили даље са
нормалним животом – рекао је Мевлудин
Плавшић, председник Удружења ратних
војних инвалида.
Споменик лала у Парку хероја вечно је
подсећање генерацијама да чувају мир и
сигурност своје земље.

МЕЈКЕРС ЛАБ ОТВОРЕН У ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ „НИКОЛА ТЕСЛА“

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОСТОР
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Група за образовање, после Чачка, отворила је
још један Мејкерс лаб, овог пута у Вршцу, у Школском
центру „Никола Тесла“. Мејкерс лаб представља
мултидисциплинарни, иновативни простор у ком ће
ученици и наставници имати прилику да истражују и
повезују се са локалном и широм заједницом. Овом
приликом организован је сусрет наставника, ученика,
представника локалне заједнице и Групе за образовање,
коју чине Нордеус фондација, Центар за промоцију науке,
Достигнућа младих у Србији и Иницијатива „Дигитална
Србија“.
- Мејкерс лаб је један иновативан и креативан простор
у самој школи који је посвећен стваралаштву деце. Кроз
такав пројекат и практичан рад желимо да подржимо
образовање деце. То је један простор који мења
стандардни начин предавања, простор који подстиче
њихову сарадњу и рад. Наш циљ је подршка образовању
у Србији, а наш фокус је на средњим, а посебно средњим

стручним школама. Мислимо да је образовање и останак
младих у Србији одговорност свих нас – рекао је Милош
Ђуричанин, директор стратегије и развоја Нордеус
фондације.
- Заиста мислим да је ово одлична подршка настави
која је прописана курикулумом, а онда и ваннаставним
активностима које нас воде у неформално образовање
које нам је јако битно – истакла је Данијела Вучичевић,
стручна сарадница за програмске активности у Центру за
промоцију науке.
За отварање оваквог једног савременог Мејкерс
лаба заслужни су пре свега постигнути резултати које
су бивши и садашњи ђаци, као и наставници Школског
центра „Никола Тесла“, остварили током претходних
година. Овакав простор уз савремену технологију биће
од изузетног значаја за унапређење наставе али и
стварање нових идеја.
- Ученици ће сада моћи да виде савременију технику, а

неке ствари које су радили ручно сада ће моћи да ураде
на машинама. Све то значи лакши рад, осавремењавање
и коришћење савремених технологија – рекао је Милан
Његомир, наставник електротехничке групе премета.
Након Чачка и Вршца, у плану је да се отворе
још два Мејкерс лаба у Лесковцу и Зајечару, а до
краја школске године биће отворено укупно још пет
мултидисциплинарних, иновативних простора у којима
ће ученици и наставници имати прилику да истражују и
повезују се са локалном и широм заједницом.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

ВИШЕ ОД 17.000 ПРИЈАВА МЛАДИХ У СРБИЈИ

У трећем циклусу програма „Моја
прва плата“ конкурисало је више
од 17.000 младих, од чега 60% жена,
за око 12.000 радних позиција, које
је понудило 7.500 послодаваца.
Од данас почиње повезивање са
потенцијалним послодавцима, током
којег ће компаније селектовати најбоље
кандидате. Програм омогућава подршку
запошљавању млађих од 30 година, без
радног искуства са најмање завршеном
средњом школом.
У првој половини новембра
кандидате бирају фирме из приватног
сектора, а у другој послодавци из јавног
сектора.
Две недеље након повезивања, биће

формиране коначне листе послодаваца
и кандидата и доступне на сајту www.
mojaprvaplata.gov.rs. У року од 15
дана од дана објављивања ових листи
следи потписивање уговора између
Националне службе за запошљавање,
послодавца и изабраног кандидата.
Кандидати ће ући у компаније у којима
ће стицати своја прва радна искуства,
неопходна знања и вештине најкасније
до краја децембра.
Што се тиче вршачке филијале
Националне службе за запошљавање
ситуација је следећа: 123 послодавца је
огласило позиције на које се пријавило
135 лица. Од тога 83 послодаваца
је из Вршца, 31 из Беле Црква и 9 из

Пландишта. Преко
80% позиција
огласиле су фирме из приватног сектора.
Скоро 90 % позиција су са средњом
школом.
Програм „Моја прва плата“ траје
девет месеци, а за то време Национална
служба за запошљавање кандидатима са
завршеном средњом школом месечно
ће исплаћивати 25.000 динара, а онима
са високим образовањем 30.000 динара.
Програм реализује Национална
служба
за
запошљавање
уз
подршку Привредне коморе Србије,
Министарства за рад, запошљавање,
борачка
и
социјална
питања,
Министарства финансија и Канцеларије
за информационе технологије и

електронску управу.
„Моја прва плата“ се реализује
од краја августа 2020. године и у два
циклуса учествовало је скоро 18.000
младих и око 10.000 послодаваца.
Детаљније информације доступне су
на веб сајтовима: www.nsz.gov.rs i www.
mojaprvaplata.gov.rs

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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СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ОБЕЛЕЖЕН

8. НОВЕМБАР ДАН ШКОЛЕ
„ВУК СТЕФАНОВИЋ
КАРАЏИЋ“
У препуној сали Народног
позоришта „Стерија“ у Вршцу
свечаном
академијом
и
приредбом, коју су приредили
ђаци са својим наставницима,
обележен је 8. новембар,
Дан школе „Вук Стефановић
Караџић“. Директорка школе,
Ана Аврамовић, у поздравном
говору истакла је важност
дружења деце у времену изазова
виртуелне стварности и управо
је тема приредбе „Свемирски
змај“, коју су ђаци приредили
са
својим
наставницама
Симонидом Јурић и Александром
Тадић, величала чаробни свет

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
Директорка Ана Аврамовић уручила је признања ученицима
за достигнућа у области литерарног и ликовног израза:
Литерарни конкурс
Јован Рудњанин VIIIб - најбољи рад школе
Миљана Поповић VIIIв - најбољи рад у категорији VIII разреда
Василије Магурјан VIIа - најбољи рад у категорији VII разреда
Маша Ранков VIб - најбољи рад у категорији VI разреда
Милица Жарков Vб - најбољи рад у категорији V разреда
Марија Петровић IVв - најбољи рад у категорији нижих разреда
Марта Јотов IVа - најбољи рад у категорији IV разреда
Ана Кужелка IIIб - најбољи рад у категорији III разреда
Анђела Жарков IIв - најбољи рад у категорији II разреда
Ликовни конкурс
Маша Николајев VIв - најбољи рад школе
виши разреди:
Милица Жарков Vб - 1. место у категорији V разреда
Јана Здравковић Vв - 2. место у категорији V разреда
Софија Чокорило Vб - 3. место у категорији V разреда
Тијана Крстић VIв - 1. место у категорији VI разреда
Јелена Секулић VIв - 2. место у категорији VI разреда
Софија Никић VIв - 3. место у категорији VI разреда
Андрија Босанац VIIа - 1. место у категорији VII разреда
Марија Танацков VIIа - 2. место у категорији VII разреда
Уна Талпеш VIIа - 3. место у категорији VII разреда
Ивана Богавац VIIIв - 1. место у категорији VIII разреда
Миљана Поповић VIIIв - 2. место у категорији VIII разреда
Милица Новески VIIIв - 3. место у категорији VIII разреда

другарства. Наступио је хор ђака
под диригентским вођством
наставнице Валентине Вујовић,
ученик Огњен Вучковић извео је
соло композицију на саксофону,
ученици
четвртог
разреда
учитељица Оливере Брајков,
Наташе Бајић и Тање Тутић извели
су песму „Другарска“, драмски
приказ „Пепељуга“ и рецитал
„Друг другу“, док су ученици
другог
разреда
учитељица
Јадранке Стојановић, Душице
Костадинов и учитеља Бојана
Орешана извели драмски приказ
Мрав доброг срца“.

нижи разреди:
Марија Петровић IVв - најбољи рад у категорији нижих разреда
Бранислав Рендулић IVб -1. место у категорији IV разреда
Нађа Орешан IVа - 2. место у категорији IV разреда
Никола Арађан IVа - 3. место у категорији IV разреда
Александар Јанус IIIа - 1. место у категорији III разреда
Андреа Вукић IIIа - 2. место у категорији III разреда
Алекса Станковић IIIб - 3. место у категорији III разреда
Огњен Тани IIв - 1. место у категорији II разреда
Мила Палачковић IIв - 2. место у категорији II разреда
Матеја Попић IIб - 3. место у категорији II разреда
Матеја Радак Iб - 1. место у категорији I разреда
Алекса Бабић Iв - 2. место у категорији I разреда
Ленка Стојшин Iа - 3. место у категорији I разреда

Б.Ј.

УЗ ПРИРЕДБУ И НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ ЂАКЕ

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“ ИЗ КУШТИЉА
ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ
Основна школа „Кориолан Добан“ из Куштиља
4. новембра је свечано обележила школску славу
и Дан школе. Присутни су били чланови Градског
већа за просвету и културу, Мирослав Лепир
и Трајан Качина, чланови Националног савета
румуна, директори основних и средњих школа,
председник месне заједнице, колеге и родитељи.
На почетку се речима поздрава обратио

директор школе, професор Мирча Болдовина.
Између осталог напоменуо је активности које су
реализоване до сад и које ће се још реализовати до
краја школске године.
- Безбедност, пријатељство, толеранција и
екологија су нам приоритети. Наша врата су увек
отворена за оне који желе исто. Када радимо
заједно, када тимски дух опстаје, када су наши

интереси заједничи и за добробит школе, уверени
смо да сви планови воде ка успешном циљу – рекао
је Болдовина.
У сали за физичко васпитање ученици школе
заједно са својим другарима из истуреног одељења
у Војводинцима одржали су свечану приредбу.
Поводом Дана школе организован је и ликовни
и литерарни конкурс за све ученике, а најбољи
радови награђени су школским прибором, књигама
и дипломама.
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ИНТЕРВЈУ:
АНА КРДУ, ПРЕДСЕДНИЦА КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ:

„УГЛЕД КОВ-А ПОСТИГНУТ ЈЕ УЗ
ВИЗИОНАРСТВО ОНИХ КОЈИ СУ ГА ВОДИЛИ“

На недавно одржаном Сајму књига
у Београду, Књижевна општина Вршац
добила је специјално признање за
50 година постојања. О томе шта ова
награда значи за издавачку кућу коју
заљубљеници у врхунску књижевност
деценијама препознају по ексклузивним
издањима, као и о новим књигама,
бестселерима КОВ-а, наставку издавачког
пројекта посвећеног Стерији и наредним
„Данима Петру Крдуа“, за Вршачку кулу је
говорила Ана Крду, председница КОВ-а.
- Међународни сајам књига у Београду је огроман
и врло примамљив „излог“ за књиге, њихове ауторе
и издавачке куће. Страствени читаоци месецима
пре састављају списак наслова које ће купити на
Сајму, а њихов број није мали. Бити запажен у том
значајном „излогу“ је свакако потврда да вредите и
велика је част, поготово ако се зна да је жири
који вас је изабрао за признање састављен
од врсних интелектуалаца као што су
академик Злата Бојовић, Анђелка Цвијић,
доајен српског новинарства и признати
књижевни
критичар
и
преводилац,
академик Бојан Симеуновић и др Бојан
Јовић, историчар књижевности и књижевни
критичар. Овогодишње сајамско признање
у години када КОВ слави троструки јубилеј,
50 година од оснивања Књижевне општине,
100 година од рођења Васка Попе, њеног
оснивача и 70 година од рођења Петруа
Крдуа, њеног дугогодишњег председника и
главног уредника, за нас је јако важно јер,
пре свега, то видимо као признање одато
нашим драгим људима који више нису са
нама, Попи, Крдуу, Тадићу, Ређепу. То је
награда за њихов ентузијазам и истрајност,
али и за нас данашње посвећенике, на челу
са главним уредником Михајлом Пантићем,
који раде са једнаким жаром, свесни да се
на пламену ентузијазма најслађе изгара
и најбрже обнавља. Ово је признање које
има свој легитимитет јер долази са високог
места одакле се јасно види ко је ко и шта
је шта. То није прва награда за КОВ која
долази од Сајма. Наиме, 2004. КОВ је био
проглашен за издавача године. Била је
то година у којој је КОВ увелико штампао
Стеријина дела у библиотеци „Јован Стерија
Поповић“ и у библиотеци „Стеријана“ и у
којој су Стеријини „Родољупци“ први пут
објављени на једном страном језику, на
француском. Опстати 50 година са атрибутом
препознатљиве књижевне адресе где се
могу наћи јединствени наслови за књижевне
сладокусце је ствар престижа. Углед који
данас ужива КОВ је постигнут уз предани
рад и визионарство оних који су га водили.
Умни људи су то препознали.
Која издања је КОВ представио на
овогодишњем Сајму? За које књиге је
владала највећа заинтересованост?
-На 65. Међународном сајму књига у
Београду КОВ је излагао 15 наслова из
овогодишње продукције, али и близу
30 наслова из 2020. и 2021. који су због
пандемије остали помало у сенци. Два
термина за промоцију овогодишњих књига
имали смо у сали „Васко Попа“, а прошлогодишње
наслове промовисали смо на штанду уз присуство
аутора и уз потписивање. Могу да кажем да смо
задовољни продајом. Најбоље продаване књиге,
као што смо и очекивали, биле су три књиге Петра
Пеце Поповића, „Пролећа у Топчидеру“, „Трагови у
бескрају“ и „Чувар бувље пијаце“, затим „Румунска
књижевна авангарда“,„Изнад хоризонта“, антологија
добитника Европске награде за поезију „Петру Крду“
и Сиоран „Сузе и свеци“. Задовољни смо продајом и
неколико збирки поезије Тање Крагујевић, Бранке
Криловић, Биљане Миловановић Живак, Сунчице
Денић и Данице Радовановић. Ни књиге есеја Гојка
Божовића „Биографије и ожиљци, Киш, Пекић,
Тишма“ и Стевана Тонтића „Одбрана поезија“ нису
остале незапажене. Наша читалачка публика, пре

свега из света књижевности и културе, зна врло
добро које се ексклузивности могу наћи на штанду
КОВ-а. Још једна значајна књига је својеврсна
монографија Суботице „Од Бача до Дудове шуме у
Суботици“, недавно преминулог Беле Дуранција,
једног од најугледнијих историчара уметности који
кроз ову аутобиографску студију даје богату слику
уметничке Суботице и Војводине 20. века.
Почасни гост Сајма књига ове године је била
Румунија. КОВ је, између осталог, препознатљив
и по својим издањима књига румунских
класичних и савремених аутора?
-У КОВ-у је румунској књижевности, баш као и
пољској, одувек поклоњена велика пажња.То су две
велике литературе из којих је наша кућа изабрала
и штампала најбоља остварења. КОВ је издавачка
кућа у Србији која је објавила највећи број књига
из румунске поезије и књижевности. Објавили смо
највећег румунског песника свих времена Михаја
Еминескуа и његову чувену поему Луцеафарул
(Вечерњак), Никиту Станескуа, Штефана Ауг.

Дојнаша, Лучијана Благу, Јона Карајона, Ану
Бландијану и друге. Објавили смо чувену „свету
тројку“ румунске и светске литературе, Сиорана,
Елијадеа, Јонескуа, из периода када су писали
на румунском. Објавили смо претечу румунског
авангардизма Урмуза и његове чувене „Бизарне
странице“, затим есеистичке огледе из пера
Марте Петреу о Јонескуу и Сиорану. Објавили
смо и савремене писце. Последња књига поезије
објавлена у КОВ- у је збирка Ауре Кристи „Неплодни
вртови“.
- У част румунске књижевности КОВ је на свом
штанду приредио сјајну изложбу румунских књига
преведених и објављених у КОВ-у као и оних које
је превео Петру Крду и објавио у другим познатим
издавачким кућама у Србији. Пошто се ради о врло

занимљивим књигама било је потребно труда
да убедимо заљубљенике у добро штиво да су
то само изложбени примерци јер су издања већ
распродата.
На Сајму је промовисана и Антологија
Европске награде за поезију „Изнад хоризонта“
коју је приредио Михајло Пантић?
-Један од овогодишњих наслова којим се
поносимо је и споменута антологија „Изнад
хоризонта“ коју је приредио наш главни уредник
Михајло Пантић. То је књига коју смо издали
поводом овогодишњег троструког јубилеја и
садржи по 4 песме сваког добитника Европске
награде за поезију „Петру Крду“. Знамо да је
јединствено признање на овим просторима
далеке 1986. установио Петру Крду са жељом да
се духовни мостови међу народима одрже путем
поезије. Захваљујући овој награди град Вршац
свих ових година важи за престоницу поезије.
Избор из поезије лауреата је направио један од
најзначајнијих наших историчара и теоретичара
књижевности и књижевни критичар,
универзитетски професор Михајло Пантић.
Споменућу само неколико имена која чине
част европској и светској поезији: Томас
Транстремер који је 20 година после наше
награде био овенчан Нобеловом наградом,
Чарлс Симић, Миодраг Павловић, Тадеуш
Ружевич, Ана Бландијана, Весна Парун,
Адам Загајевски и други. Књига садржи
и подразумевано занимљив предговор
Михајла Пантића „Зашто поезија“.
Споменули сте Стерију. Ове године је
КОВ штампао још једну књигу о Стерији?
- Да, ове године смо штампали књигу
Милана Токина „Јован Стерија Поповић
и Дата Стеријана“ Књигу је приредио
стериолог Сава Анђелковић, професор на
Сорбони. Радујемо се што смо успели да
објавимо ову књигу, управо ове године када
славимо 50 година постојања КОВ-а, јер прва
објављена књига у КОВ-у далеке 1975. била
је књига Милана Токина, роман о Стерији
„Вршачка даворија“. После скоро педесет
година враћамо се Токину објављујући
његову монографију о Стерији. Надамо
се да ће нам стериолози приредити нова
изненађења о Стерији.
- Подсетимо се да је под уредништвом
Петруа Крдуа 1993. КОВ започео објављивање
целокупних Стеријиних дела, пројекат
вредан хвале на који се нису одважиле
много веће издавачке куће или институције
културе. У КОВ-у су објављена први пут
после Стеријине смрти целокупна његова
дела, 17 Стеријиних књига као и превод
„Родољубаца“ на француски и енглески
језик. У „Катедри Стеријана“ објављене
су две књиге, „Јован Стерија Поповић –
класик који нам се обраћа“ и „Стеријиних 80
комичних ликова“. После Крдуове смрти у
КОВ-у су објављене још две Стеријине књиге,
његов превод драме Ј.Н. Нестроја „Несрећне
ђумбушлије“ и споменута књига Милана
Токина о Стерији, оцу модерне српске драме
и најславнијем Вршчанину.
Какви су планови Књижевне општине
Вршац за наредни период?
- До краја године треба да се одрже „Дани
Петру Крдуа“. То је манифестација која је
већ годинама подржана од стране министарства
културе и информисања Републике Србије, што
говори о њеном значају за културни миље ових
простора. У оквиру манифестације биће одржан
округли сто са темом „Васко Попа и Петру Крду
у заједничком песничком универзуму“ као и
промоције новијих издања и новог броја часописа
Ковине, изложба „КОВ и 50 година прегалаштва“
као и изложба Крдуових ликовних остварења,
друга страна бића песника, преводиоца, новинара
и издавача који је по професији био историчар
уметности. На овој манифестацији жири Европске
награде за поезију „Петру Крду“ објавиће име
овогодишњег, 22. добитника.
Т.С.
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
МИЉАНА РАДИНОВИЋ, ОПЕРСКА УМЕТНИЦА И ПРОФЕСОРКА У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“:

„СОЛО ПЕВАЧ СЕ РАЂА“

Вршчанка Миљана Радиновић, сопран, у оперу
се заљубила већ са три године и од тог тренутка,
каже, за њу није било дилеме чиме ће се бавити
у животу. Музичко образовање започела је у
Вршцу, а затим наставила у Земуну и Бањалуци.
На том путу су је непрестано пратиле награде и
признања, концерти и улоге. Поред извођачке
каријере, предаје соло певање у Музичкој
школи „Јосиф Маринковић“, у којој је и започела
своје музичко школовање.
- За соло певање стварно неко
мора да се роди. Оперу сам први пут
видела и чула на телевизији када
сам била јако мала, имала сам свега
три године. Тада сам се заљубила и
свима говорила да ћу бити оперска
певачица када порастем. Прву арију
сам научила када сам имала седам
година и већ у основној школи почела
сам свој музички пут.
Како је текао тај пут? Ко су
педагози који су највише утицали
на ваш уметнички развој?
- Имала сам ту срећу да је, у правом
тренутку, када је требало да упишем
музичку школу, у Вршцу отворен

смер соло певање. Олга Шинковић,
Татјана Мрђа и Софија Глигорић,
моје професорке, су ме обликовале
и усмериле. Период када сам ишла у
музичку школу „Јосиф Маринковић“
памтим као најлепши и најрадоснији
део образовања. Средњу музичку
школу сам завршила у Земуну, МШ
„Коста Манојловић“, затим основне
и мастер студије у Бањалуци на
Академији умјетности у класи проф.
Снежане Савичић Секулић и проф.
Дуње Симић.
Каријеру сте почели да градите
већ током студија, освајали сте
бројна
признања,
наступали
на многим сценама. Шта бисте

издвојили као најважнија
искуства?
- Сваки пројекат који
припремам ми је најдражи у
том тренутку. Имала сам част
да, још као студент, наступам
као
солиста
Бањалучке
филхармоније,
Сарајевске
филхармоније,
Академског
симфонијског
оркестра.
Сарађивала сам са многим
диригентима, од којих бих
издвојила Огњена Бомоштара,
Бранку Радошевић Митровић,
Микицу Јефтић, Ану Зорану
Брајовић,
Весну
Шоуц...
Наступала сам на неколико
стотина концерата, представа,
али бих посебно издвојила
тумачење
Еуридике
у
Офенбаховој оперети „Орфеј
у подземљу“.
На којим сценама публика
може да вас чује сада?
- Тренутно сам полазник
оперског студија „Борислав
Поповић“
Народног
позоришта
у
Београду,
хонорарни
сарадник
„Позоришта на Теразијама“,
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опере и театра „Мадленианум“,
као и Крушевачког позоришта.
Припремам и солистичке концерте
са пијанисткињом Аном Шинковић
и истакнутом сликарком Маријом
Ћирић, на које ће се, надам се,
вршачка публика радо одазвати.
Летос сте имали и две премијере
за најмлађу публику – оперу за
децу „Снежана и седам патуљака“ у
Народном позоришту у Београду и
насловну улогу у „Малој сирени“ у
Крушевачком позоришту. Каква је
специфичност играња за децу?
- Деца су најискренија и највернија
публика, њих не можете преварити и
морате им држати пажњу све време.
И поред свих глумачких и плесних

изазова, попут лебдења,
анимирања лутке, пливања,
балетских
покрета,
могу
слободно да кажем да се
највише радујем дечијим
представама. Такође истичем
драгоцено
искуство
у
раду са редитељима Аном
Григоровић и Александром
Пејаковић.
У улози Мале сирене се
нисте нашли по први пут?

- У улози Аријел сам се први пут
нашла пре десет година у Дјечијем
позоришту РС. Представа је доживела
велики успех, успели смо да
представимо деци бајку у коју верују,
да је сценски обојимо и зачинимо
популарним сонговима. Данас она
наставља да живи у Крушевачком
позоришту, још уверљивија и
спектакуларнија.
После
сваког
играња, аплауза и осмеха добијем
потврду да сам на добром путу.
Како видите положај оперских

уметника у Србији? Колико прилика
постоји за младе уметнике? Колико
је тешко пронаћи сопствено место
на релативно малом тржишту?
- Заволети музику је лако, школовати
се, вежбати свакодневно, одрицати се,
све то је занемарљиво када радите оно
што волите и што вас чини срећним.
Никада нисам имала план бе и да се не
бавим певањем не бих опстала. Србија
није држава која има дугу традицију
класичног музицирања, самим тим ни
публику. Свакако је потребна додатна
мотивација и енергија да бисте се
бавили овом професијом у таквом
окружењу, али ја сам оптимиста и
сматрам да свако ко је вредан дође до
прилике.
Данас предајете у МШ „Јосиф
Маринковић“. Како доживљавате
рад са младима? Колико и на који
начин ваша педагошка и извођачка
каријера међусобно утичу једна на
другу?
- Рад са ученицима ми је једнако
задовољство као и када сам на сцени.
Не бих била потпуна да немам оба. Те
две каријере се међусобно прожимају
и надграђују. Што имам више искуства
на позорници, то могу боље да
пренесем знање својим ученицима.
Вршац је одувек био ризница талената,
а ја сам срећна што имам прилику да
радим у свом граду.
Чему се надате у даљој каријери?
- Здрављу, добром гласу, мотивацији
да поново и поново превазиђем себе.
Да останем у свом фаху и барем једној
улози годишње.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЕКСТРЕМНЕ ВЕГАНСКЕ ДИЈЕТЕ
МОГУ БИТИ ВЕОМА ЛОШЕ
Веганска исхрана све је популарнија,
посебно међу људима који желе да
побољшају своје здравље. И заиста
биљна, веганска исхрана може имати
много користи за здравље, повезана је
са нижим ризиком од срчаних болести
уз смањену телесну тежину и ниво
холестерола. Међутим, неки људи често
врло рестриктивно прихвате овакав
начин исхране, једу сирове намирнице,
а истраживања сугеришу да сирова
веганска исхрана, ако се прати дуже
време, може проузроковати више
штете него користи.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЛИКО СУ ВЕЛИКИ
ЏИНОВСКИ
ЛОКВАЊИ?
ДОСТИЖУ И ДО
ТРИ МЕТРА У ПРЕЧНИКУ
Џиновски
локвањи
изгледају као бића из бајке,
али су чврсти као да су
их направили инжењери.

Изостаће неопходна хранљивост
Истраживања показују да нека
сирова храна може бити здравија од
куване. На пример, кувањем прокељ и
црвени купус губе чак 22 одсто садржаја
тиамина. Ово је облик витамина Б1 који
одржава нервни систем здравим.
Иако неко поврће може изгубити
хранљиве материје током кувања,
друго има већи садржај хранљивих
материја када се кува. То је зато што су
неки хранљиви састојци везани унутар
ћелијских зидова поврћа. Кување
разбија ћелијске зидове, омогућавајући
хранљивим материјама да се ослободе
и лакше апсорбују у телу.
На пример, када се спанаћ кува, телу
постаје лакше да апсорбује калцијум
који садржи. Истраживање је такође
открило да док кување парадајза
смањује садржај витамина Ц за 28
процената, истовремено повећава
садржај ликопена за више од 50
процената.
Кувано поврће такође може вам
обезбедити више антиоксиданата.

Недостатак витамина и минерала
Сировој веганској исхрани вероватно
недостају многи важни витамини и
минерали – наиме витамини Б12 и Д,
селен, цинк, гвожђе и две врсте омега-3

масних киселина. То је зато што многе
намирнице које садрже високе нивое
ових витамина и минерала потичу од
животиња – као што су месо и јаја.
Сви ови витамини играју кључну
улогу
у
структури,
развоју
и
производњи можданих и нервних
ћелија, уз подршку здравом имунитету.
Посебно забрињава ниво витамина
Б12. Студија на људима који су били
на строгој исхрани сировом храном
показала је да 38 одсто учесника има
недостатак витамина Б12.
Иста студија је такође открила да
је строга, сирова веганска исхрана
повећала нивое хомоцистеина због
недостатка Б12. Ово је забрињавајуће
јер повећани нивои хомоцистеина
могу потенцијално повећати ризик
од кардиоваскуларних болести и
можданог удара.

Може довести до губитка
менструације
Ако се не планира правилно, сирова
веганска исхрана може довести до
ненамерног губитка тежине ако не
уносите количину калорија која је
потребна вашем телу да функционише.
Ово је посебно забрињавајуће за младе
жене.
Истраживачи су открили да је 30
одсто жена млађих од 45 година које
су следиле исхрану сировом храном
дуже од три године имало делимичну
до потпуну аменореју (одсуство
менструације). Ово је вероватно због
губитка тежине изазваног сировом
веганском исхраном, пише портал
Сајенс алерт. које и даље живе на
таквим местима.
ФОТО: (Freepik)
Извор: Политика

Плутајући листови џиновских
локвања, који достижу и до три
метра у пречнику, (род Victoria)
највећи су на Земљи. Налазе
се у јужноамеричким водама,
где успевају и истискују друге
биљке. Неки су довољно
чврсти да издрже тежину
малог детета.
Премда се дуго знало да
је врста V. Cruziana изузетно
снажна, било је нејасно шта
је томе узрок све док није
анализирана доња страна
листа, где се жиле гранају
од једне артерије до друге
у геометријском обрасцу.
Крута васкуларна архитектура
омогућава биљци да на
одржавање своје величине
троши мање енергије од
других
локвања.
Дизајн
нових листова могао би да се
прилагоди за друге примене
као што су у океану плутајуће
платформе за соларне панеле.
Извор: Национална географија

У ШПАНИЈИ СЕ ПРОДАЈЕ ЦЕЛО СЕЛО
ЗА 260.000 ЕВРА

Село у близини града Замора на
северозападу Шпаније, које има 44
куће, цркву, школу, хотел, бар, па чак
и некадашњу касарну жандармерије
продаје се за 260.000 евра. Проблем
празних села у Шпанији последњих
година посебно је порастао, а неретко
се могу уоче огласи о продаји десетина
кућа, као и целих села.
Интернет страница “Идеалиста”, која
пружа услуге некретнина, објавила је
да је село Салто у близини португалске
границе, стављено на продају. Како
се наводи у огласу, село је постало
пусто због селидбе њених становника
у градска подручја. Из агенције за
некретнине, која заступа власнике
имања у селу, рекли су да је неколико
стотина људи већ погледало оглас о селу.

Како су истакли, примили су
многе позиве, а за куповину села су
посебно заинтересовани Шпанци,
Португалци и Енглези. У близини
села налази се парк природе који је
изграђен 1950-их година због старе
хидроелектране, а број становника се
постепено смањивао након затварања
електране 1989. године. Електрана је
почетком 2000-их продата инвеститору
за потребе изградње туристичког
комплекса, али пројекат никада није
реализован. Наведено је да они који
купе село могу да инвестирају и у
сеоски туризам.

Фото Pixabay

Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

МИРОВИЋ:ИЗДАВАШТВУ ЈОШ

СНАЖНИЈА ПОДРШКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Председник Покрајинске владе примио је
представнике издавачких кућа из Војводине,
међу којима су Прометеј и Православна реч, који
су проглашени, равноправно, за издавача године
на 65. Међународном београдском сајму књига.
Уз подршку Покрајинске владе издавачке куће
Прометеј и Православна реч су током ове године,
између осталог, објавиле сабрана дела академика
Дејана Медаковића, академика Василија Крестића
и академика Милорада Екмечића због чега су,
одлуком жирија, проглашене за издавача године.
- То је заједнички капитални пројекат и велико
прегнуће. Дефинисали смо данас приоритете за
наредну годину. Издаваштво ће имати снажнију

подршку и од Секретаријата за културу
као и у процедурама које ћемо тек
спровести како бисмо ову важну културну
делатност помогли на што бољи начин.
подсетио на то да је буџет за издаваштво,
са досадашњих 20 милиона динара,
удвостручен за наредну годину. Желимо
да књигу приближимо читаоцима и
план нам је да отворимо нову конкурсну
линију у оквиру Секретаријата за откуп
књига. Издаваштвомора имати важнију
улогу у наредним годинама не само када
је реч о опстанку ове значајне културне
делатности, већ и о заједничкој намери
државе, Покрајине и самих издавача
да наставе да раде са више средстава и
више подухвата - изјавио је председник
Мировић.
Без подршке председника Мировића
било би немогуће објавити капитална
дела наших академика – сагласили су
се директор Издавачке куће Прометеј
Зоран Колунџија и директор Издавачке
куће Православна реч Зоран Гутовић,
изразивши захвалност Покрајинској
влади, која је помогла учешће дванаест
издавача из Војводине на Сајму
књига. Састанку су присуствовали и
представници издавачких кућа Академска књига
из Новог Сада, Агора из Зрењанина, Издавачка
књижарница Зоран Стојановић и Соларис из Новог
Сада, Партизанска књига из Кикинде, и Банатског
културног центра из Новог Милошева. Састанку је
присуствовала и Драгана Милошевић, покрајински
секретар за културу, јавно информисање и односе
с верским заједницама.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама. Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове
Покрајинског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама,
који је доделио средства.
Извор: Новосадски репортер

ЈОШ ЈЕДНА НАГРАДА СТИЖЕ У
СУБОТИЧКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Димитрије Динић, добитник је награде Борисав
Станковић за најбољу мушку улогу Пилета
Копилета, у представи Кус петлић, рађеној по
тексту Александра Поповића, а у режији Милана
Нешковића и продукцији Народног позоришта
у Суботици, која је била у селекцији 42. Бориних
позоришних дана у Врању. На фестивалу, чији је
овогодишњи слоган био “Куда плови овај брод”,
одиграно је шест представа, а жири у саставу Наташа
Поплавска, редитељка из Скопља, председница
жирија, Биљана Кескеновић, глумица из Сомбора и
Боривој Радаковић, писац из Загреба, једногласно
је одлучио да Димитрију Динићу додели ово
значајно признање.
“Захваљујем се жирију на додељеној награди.
Драго ми је што је препознао труд који сам уложио
у креирање ове улоге која ми веома значи. Хвала
мојим дивним колегама из представе Кус петлић

на преданој саигри, јер без добрих партнера нема
ни добре улоге. И највише хвала врањској публици,
која је са тако великом пажњом пратила извођење
представе и дала нам подршку. Желим им да још
много година уживају у дивним представама на

овом фестивалу и чувају сећање на великог Бору
Станковића.” - рекао је Динић.
Вест о награди, директор Народног позоришта
Милош Николић, дочекао је са одушевљењем: “У
последње време, награде стижу са свих страна.
Заиста је невероватно колико смо призњања
добили у овом кратком периоду. То само говори
о квалитету наших представа, што је резултат
пожртвованог рада. Могу само да кажем браво
Димитрију и хвала комплетном тиму куће коју
водим, што је у наше позориште стигла још једна
значајна награда.” - изјавио је Николић.
42. Борини позоришни дани у Врању завршавају
се вечерас доделом награда и представом у част
награђених, међу којима је и наш колега, глумац
Народног позоришта Суботица, Димитрије Динић.
Б.Н.
Извор: Нове суботичке новине

РАДОВИ НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ДРЖАВНОГ ПУТА СОМБОР-БАЧКИ БРЕГ ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ

ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЗАВРШНОГ СЛОЈА АСФАЛТА

Радови на ревитализацији државног пута од
граничног прелаза Бачки Брег до Сомбора приводе
се крају. У току је пресвлачење завршног слоја
асфалта на деоници кроз насељено место Бездан,
а радове који су у току обишли су градоначелник
Сомбора
Антонио
Ратковић,
начелник
Западнобачког управног округа Горан Нонковић и
члан Градског већа за област комуналне делатности
и инвестиције Ђорђе Зорић.
- Пре неколико година завршена је прва деоница
кроз прекограничну сарадњу са Мађарском у
дужини од 14,6 км, а у овој години настављају се
радови у дужини од преко 10 км на овом државном
путу од Сомбора ка Бачком Брегу. Веома је битно
што ће се реконструкцијом и рехабилитациом овог
државног пута повећати и носивост самог пута, а
тиме ћемо омогућити да једна целина од Сомбора

ка граничном прелазу Бачки Брег буде комплетно
рехабилитована. Очекујемо до краја новембра да
буду завршени радови. У следећој недељи биће
комплетно пресвучен завршни слој асфалта, а
потом нас очекују радови на банкинама, на колским
прилазима, као и на уређењу атмосферских канала
- рекао је Ратковић.
У току 2022. године укупно је рехабилитовано
близу 20 км државних путева на територији Града
Сомбора, комплетно су завршени радови кроз
насељено место Колут, а реконструисане су и две
обилазнице око Сомбора.
- Град наставља са уређењем локалних путева
и до краја децембра урадићемо и у другим
насељеним местима радове које смо предвидели
за ову годину - поручио је градоначелник.
Извор: Сомборске новине
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ВРШЧАНИ ДОЧЕКАЛИ
„ВЕЛИКУ СЕОБУ АРХИВАТОРА“
Чувена тројка Чварков (Димитрије
Бањац), Торбица (Никола Шкорић)
и Бошкић (Дејан Ћирјаковић)
по четврти пут окупила се под
„редитељском
палицом“
Петра
Јовановића, овог пута у „Великој
сеоби архиватора“. Вршачка публика
уживала је прошлог четвртка (3.
новембра) у специфичном хумору

новосадских уметника, а Конгресно –
музичка дворана била је премала да
прими све заинтересоване посетиоце
јер су карте биле давно распродате.
Екипа која је својим хумором
обишла цео свет (око 400 извођења)
овога пута се на хумористичан начин
бавила проблемом миграција у
региону.

У овом позоришном комаду
Чварков, Торбица и Бошкић силом
прилика измештени су из свог
природног окружења (канцеларије) у
истурено одељење – магацин у малом
месту на Фрушкој гори.
Наши јунаци затекли су се у
новој непознатој средини, у којој
су принуђени и да живе, у ком нема
услова за боравак три особе, док
истовремено не могу да избегну своје
радне обавезе, јер су приморани да

раде не би ли добили дозволу да се
врате у „родну канцеларију“.
Ситуацију додатно компликује
мењање односа међу ликовима,
улажењем у нове сукобе око тога
ко је први дошао у ново окружење
и ко самим тим остварује већа
права у борби за елементарне
егзистенцијалне услове као што су
кров над главом, постеља, храна,
грејање, хигијена, кретање итд.
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ПИЈАНИСТКИЊА НАДА КОЛУНЏИЈА НАСТУПИЛА У ВРШЦУ

ОДРЖАН КОНЦЕРТ
„ЛУЈЕВЕ УСПОМЕНЕ РУЖА“

Пијанисткиња Нада Колунџија
одржала је прошлог викенда у
Градском музеју концерт под називом
„Лујеве успомене ружа“. Нада
Колунџија позната је као пасионирани
извођач савремене музике, а одржала
је преко хиљаду концерата у Европи,
Азији и Америци. Вршачка публика
сада је по први пут имала прилику да
ужива у њеним интерпретацијама.
- Сва дела која изводим на
овом концерту написана су током
последњих педесет година, могло би
се рећи да су савремена, али свако
од тих дела на неки начин користи
традицију. Врло често савремени
композитори желе да побегну од
традиције. Ја сам изабрала она дела
која пригрле традицију, а онда је
освеже посебним језиком сваког
композитора понаособ. Највећи број
композиција су дела Луја Андрисена,
по којем је и назван концерт – каже
позната пијанисткиња.
Паралелно
са
солистичким

наступима, Нада Колунџија дуги низ
година наступа са својим братом

Јованом Колунџијом, виолинистом
интернационалне каријере. Била је

сарадник и гост музичар Лес АМИС
ансамбла из Торонта. Члан је и један
од оснивача Ансамбла за другу нову
музику који је био активан током
седамдесетих и осамдесетих година
и поново обновљен 2018. Била је
члан ансамбла Кросовер елита, који
је изводио фузију класике и џеза.
Сарађивала је са великим бројем
домаћих и иностраних музичара
и композитора. Гостовала је на
бројним фестивалима и добитница је
значајних интернационалних награда
и признања.
- Музика ме мотивише. Много
слушам и стално изнова искрсавају
нове композиције које желим да
свирам. Има дивне савремене музике
– додаје Нада Колунџија.
Након Вршца, у оквиру турнеје
по Србији пијанистикиња Нада
Колунџија одржаће концерте и у
Кикинди, Новом Саду, Београду,
Аранђеловцу и Сремској Митровици.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (191)

АПОЛИТИЧНИ СВЕТ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА

Пајин Вршачки Триптихон је слика
помало бајковита, озбиљна, топла,
као да ју је наручио неко са осећајем
топлине једног Сент Егзиперија,
писаца Малог принца, човека који
је наивно веровао у свет људске
једнакости, посвећености,доброти,
помагању и свести о животу као дару
који не треба на силу преиспитати.
Којим
политичким
партијама
припадају и какве идеологије
покрећу људе на Триптихону тешко
је докучити. Напросто замрзнуте
слике једне стварности веће су од
ефемерних страсти идеолошких
размирица.
Паја је то постигао у свом
целокупном делу и то му никад није
опроштено јер његово сликарство
никоме није могло да послужи као
средство пропаганде, мнипулације,
својатања. Једноставно Паја је био
изнад тога сам испијајући чашу
живота до дна, без острашћености
која би била добра за мешетарење.
И наши велики уметници као
Лубарда, својим ликовним истинама,
ликовно сјајним, неприкосновено
добронамерно искреним разголитили
су демоне који нас троше, страсти
које нас обузимају а велики маестро

Коњовић чак није ни препознат као
уметник који слика наличје човека
који ради у идеолошкој непогоди
радне употребе човека када је људски
рад био и средство изградње нације,
али и начин преваспитавања човека.
Данас смо дочекали објаве
света у којима људски рад више не

и деструктивнијем од локалних алата
за његово разумевање.
Читаве државе постају нејаке,
нејаких организација да глобалном
цунамију утекну и ограде се од таласа
радикалног брисања свих људских
вредности сем пристајања на све за
голо преживљавање.

покреће свет. Можда га покрећу
људске
информатичке
идеје
уграђене у машине које људе чине
превазиђеним.
Нашли смо се у свету много већем

Чудесни потрошачки конфромизам
на који смо се навикли, окусили и
поверовали да ће трајати вечно, а
заправо се показало да вечност краде
од нашег времена и конфромизам
постаје наша наногица коју носимо
небили
својом
послушношћу
задржали промене.
Како каже један сатиричар када
зеца позову на вечеру он пита: “Као
госта или на јеловнику?“
Наш конформизам, неумерно
трошење свих добара, енергије,

МИСАО ПЕТКОМ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Ко краде, иде у затвор.
Осим ако украдено не подели са ким
треба.

Само хоћемо да будемо свој на
своме,
али, многи би да нас узму под
своје.
Зоран Ђуровић Ђурке

Радоје Николић

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

пластике, постаје највећа опасност по
опстанак света, па пошто одавно нема
поверења у људски разум, као место
где се срећу свест, савест и сарадња,
дешавају се режиране драматичне
промене у свету које нам дају пацке
на безброј легалних начина који су
се показали успешним глобалним
методама преваспитавања милијарди
људи да апетити тих режисера
обликовања будућности нама у тим
драмама дају све мање места.
Простори на Пајином Триптихону
од пијаце, мале кошнице, где врева
вршачког јутра људи у ритуалима
малих трговина постају простори
борбе,
сакупљању
годишњег
берићета, захватање од сунца,
па митски узвишена усамљеност
жетеоца у огромном простору који је
отворена карта за будућност.
Политика је екстрем социјалне
интелигенције, наталожено знање о
методама и правилима, вештинама
све већих изазова живљења, све
већег броја све различитијих људи
за шведским столом изобиља са све
мање тањира, столица и прибора за
јело.
На Пајином Триптихону невино
и недостижно раде људи које нико
није организовао бар видљиво као
да су слободни прегаоци слободног
света који данас можемо све краће
да сањамо у својим викендицамаа,
окућницама бар у Вршцу.
Т. Сухецки
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЕСЕНЦИЈУ ЧАРОБНЕ ПРОЗЕ

КЊИГА САЗДАНА
ОД ТИШИНА
Нови роман Паола Коњетија „Љубавници“
представља есенцију чаробне прозе
италијанског мајстора.
Коњети изврсно приказује људске
односе у њиховом непрекинутом дијалогу
са природом. Ожиљке и немире које носе
његови јунаци чине их толико живим да их
доживљавамо као пријатеље које познајемо
цео живот. Са страница ове кристално чисте
прозе исијава живот у свом најчудеснијем
облику.
Фаусто проналази прибежиште на
планини после раскида дугогодишње везе.
Напушта Милано да би пошао путевима које
је походио као дете. Подно Алпа, у градићу
Фонтана Фреда, упознаје Бабет која му нуди
посао кувара у својој кафаници. Ту ради и
Силвија као конобарица, несигурна да ли је
планина само место на коме ће презимити
или трајно остати. Ту је и стари Санторсо,
горштак који ужива у самотњачким шетњама.
Сам у кухињи, Фаусто поново осећа мирисе
и укусе, потребу да брине о неком другом,
жудњу и жељу за препуштањем.
Ово није роман о самоћи, а ни о планини.
Самоћа и планине су основни и витални
елементи приче о сусретима између
људских бића. Коњетијева одлука да смести

радњу својих романа на високе надморске
висине доказује да је планина универзално
место. Свака прича са планине одражава
догађаје који могу било где да се десе.
„Љубавници“ Паола Коњетија у продаји
су у свим Делфи књижарама, Лагуниним
клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.
rs, као и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И
„ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог
пута обезбедили смо два примерка књиге
„С оне банде моје горе“, који ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на
адресу citajmokulu@gmail.com, са назнаком:
За Лагунину књигу.
У прошлом броју поклањали смо два
примерка књиге Јасенке Лаловић „С оне
банде моје горе“, освојиле су их Силвана
Куневски и Моника Вајда. Честитамо.
Награде се могу преузети у редакцији
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, са собом
је потребно понети последњи број „Куле“.
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НАМИРНИЦЕ:

ШАРЕНА
КАЈГАНА СА
ПОВРЋЕМ

- 2 паприке (жута и црвена)
-150 г печурки
-150 г брокола
- со, бибер
- 5 јаја
- 1 кашика уља
- 2 кашике путера
- 1 кашика сецканог першуна

ПРИПРЕМА:

Паприке опрати, преполовити, очистити,
уклонити семенке и исећи на танке траке.
Печурке очистити, процедити, и исећи
на листиће. Броколе очистити, опрати
и изделити на ружице. Дршку брокола
очистити и исећи на колутиће.
Одвојено бланширати броколе и печурке
у врућој сланој води (печурке око 5 минута, а
броколе око 3 минута). Извадити, опрати под

НАМИРНИЦЕ:
- 2 конзерве црвеног пасуља
-1 паковање виршли
- 2 кокошје коцке за супу
- 1 ситно исецкан црвени лук
- 2 ситно исецкана цена белог лука
- 1 шаргарепа исецена на колутове
- 1 ловоров лист
- 4 кашике уља
- 2 кашике брашна

млазом хладне воде и оставити да се добро
оцеде.
Јаја умутити, посолити и побиберити. Уље
и путер загрејати у великом тигању. Сипати
јаја, па преко њих равномерно распоредити
поврће. Све пећи поклопљено око15 минута,
на тихој ватри.
Кад је готово, посути исецканим
першуном.
Сервирати одмах!

ЦРВЕНИ
П АС УЉ С А
ВИРШЛАМА

ПРИПРЕМА:

Виршле исећи на комаде и кратко
пропржити на средњој ватри, док не порумене
с обе стране, па их извадити и оставити на
топлом месту. На истом уљу испржити црвени
лук и шаргарепу (око 2-3 минута) и на крају
додати бели лук. Пасуљ добро опрати хладном
водом и сјединити с луком и шаргарепом.

Додати пропржене виршле, коцке за супу,
ловоров лист, мало бибера и довољно хладне
воде да покрије све састојке у лонцу. По жељи
додати и једну кашику парадајз соса. Кувати на
средњој ватри око 45-50 минута.
Направити запршку од две кашике брашна
и две кашике уља. Запржити пасуљ и ставити
да се кува још 10 минута.

МУС ТО Р Т И Ц Е

И

рингле
Додати
смеса.
уром и
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НАМИРНИЦЕ:
- 125 г интегралног кекса
-75 г отопљеног путера
Мус:
- 70 г чоколаде
- 250 мл млека
- 10 г желатина
- 130 г жутог шећера
- 2 јаја
- 1 кашичица ароме ваниле
-1 кесица шлага
-1 кесица шлага крем чоколада
-прстохват соли

ПРИПРЕМА:

Помешати млевени кекс са путером, па
утиснути на округле мање калупе, обложене
папиром. Пећи 8 минута на 180°Ц. У млеко
сипати желатин и оставити 10 минута да
набубри. Додати 50 г жутог шећера, ванилу
и жуманца и кувати на пари, уз мућење
миксером (10-ак минута). Склонити са паре,
одвојити 1/3 од смесе, додати јој чоколаду,
па вратити на пару још кратко да се чоколада
отопи. Обе смесе охладити. Беланца са сољу

умутити у чврст снег, па додати остатак
шећера. Умутити шлаг по упутству из кесице.
Од обе смесе одвојити по 1/3. У белу смесу
прво умешати беланца, па шлаг и лагано
промешати. У чоколадну смесу на исти начин
умешати одвојене трећине беланаца и шлага
крем чоколада.
На охлађене подлоге прво сипати
чоколадну смесу, па затим белу. Ставити у
фрижидер да се стегну (4-5 х), па декорисати
чоколадним куглицама.

ВРШАЧКА КУЛА
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
A MUZSLYAI SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOMBAN

Az arany-és ezüstlakodalmasok
ünnepi szentmiséjét tartották
A
muzslyai Szűz Mária
Szent Neve-templomban tartották meg október 16-án a 25. és az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok ünnepi szentmiséjét, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a
muzslyai Don Bosco Családok
Egyesülete és a helybeli plébánia közös szervezésében. Kalapis Sztoján atya celebrálta a
szentmisét, mely keretében az
aranylakodalmukat ünneplő
Csordás Mária és János, Sándor Irén és Jenő, Török Mária
és József, Gabona Katalin és
János, Pálfi Ilonka és András,
Barna Erzsébet és László, Turányi Aranka és József, valamint
Bajtai Ilonka és József, továbbá
az ezüstlakodalmukat ünneplő
Csapó Daliborka és Róbert, Nikolić Márta és Slobodan, Lackó
Gabriella és Attila, Kiss Valéria és János, Horváth Mónika
és Vilmos, Magda Laura és Ist-

A HÓFEHÉRKE ÓVODA NAPRAFORGÓ CSOPORTJÁBAN

»A hófehérke óvoda ovisai

A nagyszülőket
köszöntötték
O
któber az idősek, a
nagyszülők hónapja. Ebből az alkalomból a
muzslyai Hófehérke Óvoda Napraforgó Csoportjának növendékei Napsugaras
Ősz elnevezéssel egy ünnepi, alkalmi műsort rendeztek, mely keretében – Rúzsa

„

»A jubiláló házaspárok

Lídia és Bodó Poturica Mária
óvónők közreműködésével –
a gyerekek egy-egy szavalattal, énekkel és tánccal megköszönték a nagyszülőknek
az irántuk érzett és kimutatott szeretetüket, törődésüket és figyelmességüket.
BORBÉLY TIVADAR

A RÉMUSZ-HAGYOMÁNYÁPOLÓK EGYESÜLETE
SZERVEZÉSÉBEN

25. és az 50. házassági
évfordulójukat
ünneplő házaspárok
ünnepi szentmiséjét,
a Kárpát-medencei
Családszervezetek
Szövetsége, a muzslyai
Don Bosco

Ifjúsági főzőverseny
volt Muzslyán
A
muzslyai RÉMUSZ –
Hag yományápolók
Egyesületének tagjai ötödik alkalommal szerveztek
főzőversenyt a gyerekek és
ifjúság számára, mégpedig csirkepaprikás kategóriában. Az idei főzőversenyen nyolc gyerekekből és

paprikásért járó elismerést a
helybeli animátorok csapata érdemelte ki, a második
helyen Szarvák Magdaléna,
azaz a Szervó Mihály Általános Iskola 8.4 osztálya, Szabó Viliám és a Hevesi Tímea,
Sztojkó Teodór, Molnár Albert és Bodó Zalán alkotta

ván, Ispánovics Mónika és Karcsi, illetve Mészáros Zsuzsanna
és Zoltán újra örök hűséget fogadtak egymásnak. Ezt megelőzően október 9-én a jubiláló házaspárok szentmiséjére került
sor, amely keretében öt párt –
Süveg Hildát és Tibort, Borbély
Angelinát és Tibort, Szitás Rozáliát és Tibort, Szarvák Cecíliát és Lászlót, valamint Szabó
Juliannát és Gézát - a 20., 35.,
40. és a 45. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat
köszöntötték. BORBÉLY TIVADAR

»Az arany-, illetve ezüstlakodalmasok
NAGYBECSKEREKEN A PARTIZÁN KÜZDŐSPORTOK CSARNOKÁBAN

Sporttalálkozót és szakmai tanfolyamot szerveztek
A
z elmúlt hétvégén városunkban a Partizán Küzdősportok Központjában sporttalálkozót és szakmai tanfolyamot rendeztek, a nagybecskereki Shotokan Karate Klub szervezésében. A találkozót Sztojkó József a Nagybecskereki várost tanács tagja nyitotta meg.
A Zrenjanin Karate Klub elnöke és a tanfolyam szervezője,
a 10 danos és Shotokan Karate
nagymestere, Kesić Bogdan, rámutatott, hogy e sporttalálkozó
nem véletlenül itt kerül megrendezésre, tekintettel, hogy ötven
éve annak, hogy Nagybecskereken a Šumica helyi közösség termében megalakult a Bega parti
város első karate klubja.
Az egynapos találkozónak
és tanfolyamnak a fő céljairól
a békéscsabai Gregor László a
8 Danos Gosmin-Kai karatista
nyilatkozott lapunknak:
- Ez a találkozó, amelynek nemzetközi jellege van,

MAGYAR TÜKÖR

harcművészetet, önvédelmet is
gyakorolhattunk. A résztvevők
különben a formagyakorlatokban is összemérték erejüket,
valamint át is adhattuk egymásnak tapasztalatainkat. Különös figyelmet fordítottunk,
hogy a fiataloknak a legkülön-

bözőbb gyakorlatokat mutassuk be. Siniša Garčev a 8 Danos sportoló a minjutsu kéziharci technikát mutatta be.
Goran Samolovac a 7 Danos
karatista Fudokan, Aleksandar Stajić 5 Danos karatista a
és Boros István a 4 osDan ka-

ratista szintén a Shotokan gyakorlatokat mutatta be a fiatal
sportolóknak.
A találkozás befejeztével
minden részvevő átvehette a
sporttalálkozón való részvételél járó oklevelet.
KÉP ÉS SZÖVEG PRECZ ISTVÁN

»Családias hangulat uralkodott
fiatalokból álló csapat vett
részt, akikhez csatlakoztak
a szülők és jóbarátok is, így
a versenyzők és az érdeklődők – a megmérettetésen kívül - egy igazi családias hangulatú délutánon vehettek
részt. A nevezés ingyenes
volt, a szervezők a részvevők
számára egy egész csirkéről
gondoskodtak, a csapatok
pedig magukkal hozhatták
az ételhez szükséges egyéb
nyersanyagokat és fűszereket. A legízletesebb csirke-

négyes végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Krišan Matej, az ifjú
borászok, a tordai Orgonavirág Egyesület legfiatalabb
részvevője és a helyi cserkészek gyermekcsapata állhatott fel. Az idei ifjúsági főzőversenyt Muzslya Helyi Közösségének Tanácsa, a Szervó Mihály Általános Iskola,
a hagyományápolók egyesülete és a Közép-bánáti Szórványközpont támogatta.
BORBÉLY TIVADAR

FEKETETÓ
BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ
PÜSPÖKRE EMLÉKEZTEK

»A találkozó résztvevői

Vasárnap délután ünneplésre gyűltek össze Feketetón a templomba a
helybeli hívek, valamint a szomszédos településekről érkezett zarándokok,
hogy megünnepeljék a falu szülöttének Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú
püspök emléknapját.
A szentmise előtt megtartották az októberi ájtatosságot, majd zenés
irodalmi összeállítással idézték fel a falu szülöttének Boldog Bogdánfy
Szilárdnak az életét. Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD püspök
atya mutatta be a jelenlévő paptestvéreivel együtt.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продаје се плац 463 м² са темељом
Виноградарски пут бб Вршац. Тел.
069/1117-040.
Купујем 2 до 3 хектара обрадиве
земље. Тел. 062/8126-013
Продајем стару кућу на плацу од
1580 м², близу центра, широка улица.
Тел. 064/1979-069.
Продајем плац у Малом Жаму30
ари, 3 спојена, асфалт до плаца,
повољно. Хитно. Тел. 061/1761-808
Плац за продају на отвореном
од 1.200 м² преко Хелвеције. Тел
064/1979-069.
Продајем или мењам за кућу
двособан комфоран стан у центру
града, има централно грејање, лифт,
2 терасе једна ограђена, подрум
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел.
064/1830-312
Продајем плац ширине 20м дужине
80 м, сва инфраструктура на плацу.
Тел. 064/1979-069
Хитно на продају викендица на
Гудуричком путу са малим воћњаком.
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342609.
Викендица (спратна) код Козлука,
са (помоћним) базеном, реновирана и
укњижена, струја, вода, канализација,
56.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари, потез
„Павлишко
брдо“
погодно
за
виноград, воћњак и пчеларе. Тел.
060/3603-311 и 013/401-210.
Продајем кућу у Јабланци, 9 км од
Вршца, у центру села. Повољно. Тел.
013/830-753
Продајем стан 70 м2 са двориштем
15х15 м, у лепом делу града (паркет,
цг, аларм) није дворишни стан! Тел.
061/6509-999.
Продајем кућу 140 м у Пећкој 15,
плац површине 720 м. у склопу се
налази гаража. Може и замена за стан.
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.
На продају дворишни стан у Белој
Цркви, улаз до улице, у центру,
Партизанска улица. 85 квадратних
метара. Тел: 061/2583-124.
На продају спратна кућа на плацу
730м2, посебно гаража. Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 064/2805-862.
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан. Тел.
063/8829-782.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан уз вашу
доплату. Тел. 060/0834-926
Продајем кућу Х. Пинкија код парка
120м2 плус помоћне просторије на
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и
Број
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064/1541-644.
Стара
кућа
са
свом
инфраструктуром плац 1600м2 близу
центра широка улица. Тел.064/1979069.
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721-949
Продајем 20 ари и 69 м2, земље у
викенд зони Думбрава, на плацу је
доведена вода а у близини има струја.
Тел. 013/2105-496 и 064/4406-530.
Продајем стан 70 м2 са двориштем
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!.
Тел. 061/6509-999.
На продају плац у Јабланци на
улазу у село, има 1350м2, струја , вода
на десет метара. Тел. 064/4256-130.
Један ланац земље на потезу
Думбрава, преко пута фабрике “Моја
вода”, близу главног пута, вода и
струја јако близу. Тел.013/885-019.
Продајем кућу у Боки са окућницом
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел.
831-117 и 061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт,
површине 850 м2. Тел. 064/8582-495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.
Продајем
спратну
кућу
на
Тргу Андрије Лукића са свом
инфраструктуром и 2 централна
грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска зона)
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329812.
Продајем два плаца, у Малом Жаму,
у центру села. Повољно. Хитно.Тел.
069/843-587
Продајем на вечито две парцеле
(катастарски бр. 20213 и 20214) на
потезу Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе
и 25,23 мк 4 класе. Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија
код парка 120 м², плац 5,3 ара, са
помоћним објектима. Тел. 064/1286044.
Продајем повољно плац у Козлуку
на кат.пар. 21930/1 површине 660м².
Тел. 060/8435-097.
На продају два недовршена стана,
2 х 70 квадрата, постављен нов кров,
алу браварија, споља омалтерисано,
унутра, извучена вода, плин, струја.
Тел: 063/844-7930.
На продају локал 140 квадрата,
подно грејање, вишеструка расвета,
гранитне плочице, три тоалета. Улица
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/8447930.
На продају кућа у Павлишу. Хитно.
Тел.064/2355-436.
Продајем спратну кућу у Вршцу на
плацу од 400 м² са нус просторијама
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у улици Озренска десно 5. Тел.
064/6658-800.
Продајем кућу у Пландишту 153 м²,
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено
двориште, виноград и башта, помоћне
просторије, летња кухиња, гаража.
Тел. 064/3691-597.
Продајем плац површине 5 ари
изнад психијатрије, плац је раван. Тел.
013/830-380 и 065/8834-900.
На продају кућа у Пландишту. Тел.
064/2355436
Хитно на продајем гарсоњеру на
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел.
061/2941-161 или 831-117
Продајем ланац земље код
обилазнице за Београд, поред
асфалтног поута, потез Јарак. Тел
061/2941-161
Продајем на вечито две парцеле
на потезу Црвенка- Брег 17,62мк, 3
класе и 25,23 мк, 4 класе, катастарски
бројеви парцела.20213 и 20214. Тел
064/1830-018.
Продајем или мењам кућу у
Пландишту за мањи стан у Вршцу или
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д.
Туцовића. Тел. 065/3131-000
Продајем стан двособан у центру
града. Тел. 062/8851-264

Тел. 061/6093-880.
Издајем гаражу у центру града,
може и као магацински простор до
50м². Тел 064/8372-635.,
Издајем локал или канцеларије,
центар,
приземље,
паркинг.
Тел.064/1979-069.
Тражим 2,5 или трособан стан
у центру у згради са лифтом или у
приземљу са намештеном кухињом.
Тел. 061/2007-908
Изнајмљујем кућу око 650
м² за привредну активност. Тел.
064/2355436
Издајем (продајем) дворишни стан
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.
Издајем гарсоњеру на Војничком
тргу, површине 36м². Тел. 064/1363596
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. 063/8406-977.
Мањи локал за издавање у Вршцу
погодан за девојке које шминкају,
раде нокте...
Повољно. Може и за одлагање
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.
Издавање локала (канцеларија),
42 м2, на Светосавском тргу. Тел.
064/1979-069.
Запосленој девојци издајем стан
у центру града. Тел 060/3603-311 и
013/401-210.
Издајем
пословни
простор
магацински, производни укупне
површине 400 м2, могућност закупа
и мање површине. Објекат у Вршцу,
улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302090.

РАЗНО
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем локал-пословни простор
у центру Вршца, 30м²санитарни чвор,
клима, телефони и гас по потреби.
Тел. 064/8372-635.
Издајем трособан намештен стан
са пллинским грејањем. Тел. 064/2355436.
Издајем
намештен
двособан
дворишни стан у улици Хероја
Пинкија за две самице, студенте,
бчни пар без деце. Тел. 066/8017-106
Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел.
064/2355-436
Издајем гарсоњеру , Војнички трг,
намештенa, 35м2, грејање топлана.
Тел.063/7788-483.
Издајем намештену кућу у Вршцу,
три собе, два купатила и кухиња цена
(месечни закуп)100 еура плус депозит.

Плинске пећи поправљам и
гаранција годину дана за пензионере
25% попуст. Тел. 013/861-419 и
064/3892-738.
Продаје се мини машина за прање
судова. Тел. 069/1117-040.
Продајем плинску пећи Алфа
7, Маја -8 и плински бојлер, све
исправно(гаранција). Тел. 064/3892738.
Жена средњих година тражи стару
особу на доживотно старатељство за
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.
Уступам уз надокнаду празну
гробницу на Православном гробљу уз
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149
На продају очишћен леп орах 10 кг.
Тел. 065/2579-100
На продају полован цреп, метални
орман за пушке, инвалидска колица и
декубитални душек, шиваћа машина
Багат. Тел. 063/8310-629.
Продајем Мерцедес 123 200Д,
1981. годиште, регистрован, апарат за
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заваривање 250 ампера. Тел. 060/0839680
Продајем две веш машине“Горење“
новије генерације, потпуно исправне
у екстра стању. Цена повољна. Тел.
061/3071-085.
Продајем фрижидер класичан
Обод Цетиње (у висини радних делова)
старији, исправан, веома повољно.Тел.
061/3071-085
На продају круњач-прекрупач, два
кауча, три фотеље, две плинске пећи.
Тел. 064/1271-375.
На продају телевизор лед „Vox“
32 инча(82 цм) мало коришћен, и
разне кућне апарате све је ново
некоришћено. Тел. 064/3906-276.
Продајем мини линију“Панасоник“

Тел. 064/1979-069.
Купујем флаше са навојем, чисте.
Тел. 064/1979-069.
Продајем – мењам голубове
лепезане за кукуруз. Тел. 064/4902-239
Продајем мотор Сузуки-интрудер
(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел
064/1979-069
Продајем очувану кожну гарнитуру
црне боје (тросед и две фотеље). Тел.
065/3184-084.
Продајем две зимске гуме на
фелнама за З-101 као нове и једну нову
летњу на фелни за З-101 звати између
10-14 часова тел. 064/2439-202
Продајем пећ на чврста горива,
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56
кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999

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.
нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов,
маскирни комбинезон бр 58 за ловце
и риболовце. Тел. 064/3906-276.
Продајем расипач ђубрива 400 кг
и плаву пластичну бурад 200 л (мали
отвор) 7 ком. Тeл. 065/2579-100.
На продају чиста лозова ракија на
литру и на више, баштенска гарнитура
4 столице и сто метална, пуна врата 60
цм са ракастолом и муски бицикл. Тeл.
013/836-740.
Женски
бицикл
швајцарске
производње КАЦ нов, повољно. Тепих
3х2 м. Тел.064/4256130
Продајем Wufer звучник за ауто,
кацига, мали стари ТВ пријемник,
сет столива,
три кухињска дела
очувана. (за фрижидер 1,90 х 60, један
са фиокама, 40х 60х 85, 5 комада
канистера од 25 литара а 4 комада од
10 литара, три лустера. Тел.064/1830018.
Продајем комплет зимских гума
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним
фелнама са 4 рупе(4х100мм). Тел.
065/3184-084
Ауто
гуме
са
челичним
фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15, са 5
рупа. Тел 060/8070-109.
На продају плинска пећ Алфа. Тел.
063/482-418 и 013/ 861-419.
Плиносервис врши квалитетно
поправку свих врста плинских пећи и
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861419.
На продају ракија од дуње и кајсије
4 године стара, награђена сребрном
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069
Продајем цептер посуђе ул. Војводе
Книћанина 70 Вршац . Тел. 064/2582696
Продајем пекарску пећ висина 170
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва
од росфраја, за пециво, бурек, хлеб.

Продајем два бурета за мед од
300кг. Бурад одговарај стандарду и
прописима чувања меда. Звати из,међу
10 и 14 часова. Тел. 064/8439-202.
Дајем часове енглеског основцима,
вршим услугу уноса текста, коректуре,
лектуре, прелома, дизајна, штампа
свих врста, професионално. Повољно.
Тел. 069/626-699 и 013/835-129.
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице на
струју, тепихе
различитих величина, машине
Багат и Сингер, бојлер плински. Тел.
830-753.
Продајем на велико 5 литара и више
одличну ракију од шљиве, кајсије,
крушку и грожђа. Тел. 065/2579-100.
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457.
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом, врло
повољно. Тел. 064/4222-700.
Продајем шиваћу машину PFAFF
230 ендларица, исправна, кабинет
(8000дин) електромотор за круњач
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.
Продајем бунду неношену женску.
Тел. 061/3004-439.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906-253.
Продајем
пекарску
пећ
са
ферментационом комором, пећ је
очувана од прохрома. Тел. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, три комада
од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном
стању.Тел. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар

двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица (ново),
стилске фотеље нове, сет за ручавање
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.
Веш
машина,
фрижидер,
електрични шпорет, трпезаријски
сто, 6 столица, пећ на дрва велика,
мала пећ на дрва, плинске пећи нове
и разни кућни апарати. Тел. 061/2406295.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три
тв сточића. Тел 061/1844-316.
За продају старински отоман
са наслоном, стринска машина за
предење, шиваћа машина, половни
теписи разних димензија, дечија
дубвока колица. Тел. 013/830-753.
Продајем три застакљена прозора
са шалонима, балконска врата, два
дрвена шифоњера и креветац. Тел.
013/830-753.
Продајем молерски шприц за
фасаде, видија плочице, стругарске
ножеве, бургије. Тел
064/4902-239.
Продајем две старе пегле на жар,
стари Векер сат, стару камеру и још
доста старих ствари. Вреди видети Тел
064/4902-239.
Продајем конце за хеклање драп
боје, конац за гоблеме, платно и сталак.
Тел.064/2522-855.
Продајем
Горење
кухињски
проточни бојлер од 6 литара, лавабо и
вц шољу. Тел. 063/7166-960.
Продајем комплет од две фотеље,
табуре, сточић и два кауча на
развлачење. Тел. 064/8582-495.
Продајем круњач прекрупар са
тестером и абриктером, кошнице за
пчеле 32 комада, дрвену бурад за
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-855.
Продајем два дечија бицикла,
један скоро нов. Тел. 812-581
Продаје се електрични бојлер 80
л Горење, мало радио, као нов. Тел
064/0459-560.
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског рата у
одличном стању, висок сјај, са оргинал
кључевима. Тел. 064/8582-495.
На продају две плинске пећи Алфа
плам, једдна нова друга половна. Тел.
013/2882-051.
Продајем електрични шпорет
„Слобода“ у одличном стању. Тел.
061/2660-848.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена од 580 дин м2, превоз
на адресу купца. Тел. 062/437-236.
Пнеуматска сејалица са 4 реда за
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито
са 18 реда, шпедитер- Думбрава од 2,5
тоне све повољно. Тел. 013/885-019.
Продајем дечији бицикл, 18
брзина, металик зелен, исправан. Тел.
064/8372-635.
Продајем џак за бокс црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин.Тел.
063/737-5149.
Продајем аутоприколицу, носиљку
за бебе, тапете (зидне) 5м², седиште
помоћно за дете за бицикл. Тел.
061/1530-800.
Продајем трактор 83 Белорус и
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел.
069/8435-287.
На продају два пони бицикл, већи
дечији и женски са корпом, мало
вожен.Тел. 063/1864-344 или 013/ 806-

527.
На продају бицикл мушки на
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881
Продајем мотокултиватор ИМТ
506 са приколицом и фрезом. Тел.
060/5886-887.
Продајем велику пресу за вино из
1860 године у Гудурици, погодна и као
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575
Продајем сто и шест столица и два
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166960.
Продајем комплет од два кауча
на развлачење, сточић, табуре, две
фотеље и мадрац. Повољно. Тел.
063/7166-960
Продајем
орман
–креденац,
произведен пре другог светског рата,
у одличном стању, висок сјај са са
оргинал кључевима. Тел. 063/7166-960.
Продајем машину за прање веша,
исправну у екстра стању,веома
повољно. Тел. 061/3071-085.
Продајем
бицикл женски са
више брзина „Каприоло“ цена 10.000,
електрични бојлер проточни 5л и 8л,
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена
покривача „Bavaria wolltex“ нова. Тел.
063/1077-271.
Продајем два исечена стабла
ораха, погодно за столаре и уметничко
резбарење. Тел. 060/3603-311 и
013/601-210.
Уступам уз догвор два гробна места
на Православном гробљу, близу цркве.
Тел 060/3603311 и 013/401-210.
Поклањам у Вршцу младе голубове
превртаче. Тел. 013/837-701.
На продају шпорет, фрижидер,
кацига
за
мотор,
ловачки
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел.
063/8310-629.
Продајемо
половне
термоакомулационе
пећи
шест
комада, јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по
договору. Радно време понедељак,
среда, петак од 8 до 11 часова. Тел.
013/839-569 и 066/8013-286.
Бицикл средње величине (женски)
Немачке производње врло повољно (у
одличном стању). Тел. 064/4256130
Травокосачица на бензин, машина
за прање веша“Раде Кончар“, убодна
тестера. Тел. 013/885-019.
На продају када „Колпа-сан“ бела
140х70 комплет, још под гаранциојм.
Комода од пуног чамовог дрвета са
пет фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова.
Тел 063/1077-271
За колекционаре, продајем свеске
научне фантастике „Сиријус“ од броја 1
до броја 160. укоричене Рото романе
од бр. 1 до бр 20 и од бр. 31 до бр 79.,
укоричене свеске „Весели свет“ из
1963,1964 и 1970 године Тел 063/1864344
Хитно продајем бицикл на струју
ЦСМ 2017 купљен маја ове године,
поседује сервисну књижицу, рачун и
гарантни лист, две године гаранција.
Цена договор. Тел. 063/292-177
Overlok са 3 игле Privileg 3000,
штампач ласерски Heroku Phaser 3020
очуван. Цена по договору. Тел. 013/806926 и 063/7731-566
На продају храстова витрина, сто и
столице, скоро нова кухиња од 2м 70
цм. 060/0114-958
Продајем шест кухињских столица
и полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.
Продајем очувану кожну гарнитуру
црне боје (тросед и две фотеље). Тел.
065/3184-084.
На продају лежећи масажер за
врат-каротиде. Тел. 061/6806-244.
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“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ СВЕТСКИ КЛАСИК ЗА ДЕЦУ

ДЕЛО КОЈЕ
НЕ СТАРИ

Своју
младост
Црни
Лепотан
проводи безбрижно, окружен људима
и животињама који га воле, али када
се жена његовог господара разболи, те
буду приморани да га продају, његов
живот ће се променити из корена.
Трудећи се да живи како најбоље зна и
уме, започиње своју борбу у хладном и
окрутном свету. Мењајући господаре,
Црни Лепотан ће наилазити на
немилосрдне и сурове људе, али и на оне
племените и доброг срца. Несаломиви
оптимизам и жеља да поново буде
вољен терају га да преброди све недаће
и настави да верује у боље сутра, све
док једнога дана не пронађе давно
изгубљени мир.
Едицију
Класици
светске
књижевности за децу чине пажљиво
одабрана
књижевна
остварења
најзначајнијих писаца за децу. Премда
је намењена школарцима, читалачки
ужитак у њој ће пронаћи и старији
читаоци који се радо враћају читању
вредних дела која никада не застаревају.
Ана Сјуел рођена је 30. марта 1820.
године. Своју љубав према коњима
овековечила је романом Црни Лепотан,
који је објављен крајем 1877. године,
а Ана Сјуел је поживела таман још

толико да сазна за његов успех. Иако
је писан за старију публику, роман је
постао класик књижевности за децу и
доживео је бројне филмске адаптације.
У мају 1878. Ана Сјуел је сахрањена у
селу крај Ламаса, недалеко од Норича,
у Енглеској.

„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, „Црни
лепотан“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com. У прошлом броју
поклањали смо књигу „Замка“, освојиле
су је Марина Грбић и Гордана Бељин.
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“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. БРОЈ 224,
25 ОКТОБАР 1989.

ДОЂИТЕ НА МАСКЕНБАЛ

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (5)
Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост
српског православног владичанства вршачког, дужност
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним
и обилатим историчким изворима којима је своје
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“,
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да
нашој књижевности неће бити на одмет.

Удружење драмских уметника Вршца припрема за 17. децембар
такмичење основних школа у певању, цртању и рецитовању . У
музичком делу биће изабрана најлепше отпевана карневалска
песма (соло или у групи) . У ликовном делу бираће се најлепше
нацртан маскенбалски костим, а у драмском - најбоље рецитована
песма - о маскенбалу, зими и зимским чаролијама.
Наравно, најуспешније очекују награде: за прво, друго и треће
место. И школа која буде имала највише најбољих такмичара добиће
такође - специјално признање.

ПРЕВЕО

У паузи такмичења одвијаће се богат културно-забавни
програм, са модном ревијом са малишанима. Ревију ће водити
Маестралина. Стога, децо, ако и ви желите да учествујете, јавите нам
се. Ми смо у Народном позоришту “Стерија” . Рок за пријављивање
је 1. децембар... До тада, ми глумци “Стерије” поздрављамо вас и са
фотографије. Упознаћете нас ускоро као Мађу, Тину, Соњу и Васу, јер
увелико пропремемо и дечје представе.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16.
БРОЈ 224, 25 ОКТОБАР 1989.

РАДОМ И УЧЕЊЕМ ДО УГЛЕДА
Веома је мало пољопривредника који се у овом крају одлучују да
поред ратарства и виноградарства, подижу и поврће. Један од ретких
произвођача (на велико) поврћа јесте 42- годишњи земљорадник
Миомир Јокић из Уљме. За свакодневно, посредно присуство
у многим вршачким домовима, преко свог висококвалитетног
поврћа, као и за врхунске резултате у ратарству и активност у
својој месној заједници и општини Момир Јокић добио је Награду
ослобођења Вршца.
Готово невероватно звучи прича Миомира Јокића о банатском
(његовом) начину подизања парадајза, кромпира, купуса,
шаргарепе, зелена... Већ неколико година у породици Јокић нема
подизања расада, нема даноноћног заливања. Наш саговорник све
то објашњава врло једноставно: “Поврће гајим директном сетвом
у сувом ратарењу, уз велику примену природних и вештачких
ђубрива и наравно уз примену високородног сортимента.“

Сигурност која извире из сваке речи Миомира Јокића, ипак
има своју основу у традицији. У подизању поврћа не постоје тајне
за његовог оца Вукашина и мајку Милосаву. Миомирова супруга
Ђурђевка је такође прави експерт за све пољопривредне
послове, а посла се, кад затреба прихватају и ћерка
Снежана, студент, и син Радован, средњошколац. Поред
три хектара одвојених за поврће, треба благовреемено
средити и њиве под кукурузом. Ту су затим свиње, говеда,
а највеће задовољство јесте рад око коња Сокола.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЛУКА ПОПОВИЋ

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ
Епископским
двором
у
Карансебвешу и тамошњом
сувајом, као и са 24 ланца
земље, управљало се у корист
епископству; а од две тамошње
грч. ист.прав. цркве зваше се и
даље једна катедралом. Све ово
с тога, што је епископ путујући
често по својој пространој
дијецези, потребовао места
за одседање. Из овог узорка
молише 1786. године да се
скоро пали двор карансебешки
оправи.У осталом, беше и у
Лугошу једно место за зидање
епископског стана епископског
стана у изглед остављено.
Епископ Јован Ђорђевић
беше ревностан духовник,
карактера
непорочног,
строг али правичан. Када је
престолонаследник Јосиф
1768. године по Тамишком
Банату путовао, и 8. априла у
Карансебеш стигао, написао
он својом руком у путничкој
својој бележници, о владици
Јовану, који је дошао да га
поздрави, ово: “Sonts fande
sieh hier zu Karansebesch, der
Bischof von Werschetz ein, der
ein guter alter Mann zu seyn
scheint.“
Епископ Јован, одмах
после инсталације стараше
се да дијецези својој угледа
подигне. Са
његова
настојања
и
ревновања
подигоше
се
многе цркве у околини. Старој
вршачкој
саборној
цркви
која је за епископа Николе
Димитријевића
сазидана,
подигне он торањ од камена
и обнови и улепша њезину
унутрашњост. Године 1751. као
и 1857 буде по његову саставу
снимљен топографски нацрт
вршачког владичанства.
Вршачко
владичанство
састојаше се тада из пет
протопресвитерата,
којих
окрузи не беху свагда једнаки.
Године 1751. јануара 1. била
је ова подела у крепости:
вршачком
протопресв.
припадаху 56 села, паланачком
(Б. Црква) припадаху 43

села,
каранцебешком
припадаху
62
села,
мехадијском припадаху
41
село,
лугошком
припадаху 33 села, свега
235 села.
Године
1757.
наилазимо
на
ову
поделу:
вршачком
протопресв. припадаху
64 села, паланачком
протопресв. припадаху
66 села, карансебешком
протопресв. припадаху
78 села, мехадијском
протопресв. припадаху
36
села,
лугошком
протопресв. припадаху

17 села, свега 361 село.
У вршачкој дијецези беше
6 манастира, и то у вршачком
протопресвитерату: Месић (по
Пико у манастир овај задужбина
св.Саве, који га је 1225. године
подигао); Мало Средиште (не
постоји више) и Мали -Шемљук
(не постоји више); у паланачком
протопресвитерату:
Кусић
(не постоји данас); Златица и
Базијаш.
Године 1768. 26. августа умре
митрополит Павле Ненадовић,
а администратором архијеп.
и митрополије постаде еп.
Јован Ђорђевић. Одмах године
за тим 6. септембра, другог
изборног дана после неколике
борбе наспрам противника

му
корњо-карловачког
епископа
Јакшића,
потпомогнут владом, чији
потајни кандидат Јован
беше, буде за архијепископа
и митрополита изабран.
Двор беше овим избором
потпуно задовољан, с тога
му се и највиша потврда , већ
14. септембра исте године
издала.
Митрополит
Јован
Ђорђевић преселио се 1773.
године 23. маја у вечност. У
двору вршачком чувају се
и данас за успомене на њ
његове две слике масном бојом
израђене.
После
епископа Јована
Ђорђевића постаде епископом
вршачким,
Винћентије
Поповић, који још 1769. године
беше за епископа изабран, али
је тек 1774. године потврду
добио.
Годишњи
приходи
овог епископа износише 1777.
године 15.000 ф. једва 1.000 ф.
мање, од годишњег прихода
епископа темишварског, који
између
грч.источ.правосл.
епископа у Угарској најбогатији
беше.
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ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У РУМУНИЈИ

ДОН ЖУАН ИЗ ЛЕУШИЋА И
ПЛАШЉИВИ ВУК НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
и Петар Аџић. Обе представе режирала је
Мадалине Гхитеску Петре.
- Сала је била препуна српске деце. Седишта
сва попуњена. Јако велики успех смо доживели.
Чак су нас румунске колеге похвалиле и казале
да смо били маестрални. И поред тога што не
знају српски језик на основу наше глуме, мимике
и интерпретације све су схватиле. Доживели смо
велики успех, рекао је глумац Марко Аџић.
Гордана Атанасковић Ацовић

Аутор фотографија: Алин Зеленко

У оквиру манифестације Дани српске културе
у Румунији, која се традиционално одржава сваке,
а ове године већ месец дана у Темишвару, Марко
Аџић је на Српској позоришној сцени “Мерлин”,
извео монодраму, Борисава Атанасковића, Дон
Жуан из Леушића на српском језику, у четвртак
трећег, док је у петак четвртог октобра, од истог
аутора одржана премијера, позоришног комада
за децу Плашљиви вук. Главни актери ове друге
представе су Марко Аџић, Оливера Јовановић

„ВРШАЧКИ ПРЕВРТАЧ“ ОРГАНИЗОВАО 68. МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ГОЛУБОВА, ЖИВИНЕ, ПТИЦА И КУНИЋА

НАСТАВАК ТРАДИЦИЈЕ

Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица
„Вршачки превртач“ организовало је 68. Међународну
изложбу на којој је учествовао велики број излагача.
- На овој изложби имамо око 1.800 експоната које излажу
одгајивачи из целе Србије, али и гости из иностранства.
Задовољни смо бројем експоната и квалитетом голубова –
рекао је Марко Тошовић, председник Удружења „Вршачки
превртач“.
Након паузе током пандемије, одгајивачи из региона
поново су имали прилику да покажу своје шампионе.
- Најквалитетнија грла се овде излажу. Ја сам гушане које
сам донео овде, носио и на европске изложбе у Француској,
Немачкој и Словачкој – истакао је Драган Чавић, одгајивач
из Шида, додајући да се у Србији гаје неки од најбољих
примерака у целој Европи.
- Изложба је фантастична, једна од најбољих у Србији.
Увек ми је част кад могу да дођем овде – рекао је Милан
Бркић, потпредседник Савеза узгајивача голубова Србије.
Изложба је организована у сали Хемијско-медицинске

школе, а реализацију изложбе је помогао
Град Вршац. Изложбу је званично
отворио Слободан Јованов, члан
Градског већа задужен за пољопривреду.
- Град Вршац је поносан на Удружење
„Вршачки превртач“ и наставио је да га
суфинансира упркос томе што овакве
изложбе нису могле да се одржавају у
претходне две године због пандемије.
Посебно нам је драго када видимо велики
број деце јер онда знамо да је будућност
ту и да су љубитељи птица на једном
месту, где могу да размене искуства и да
унапреде своје знање – рекао је Јованов.
Изложба је трајала три дана, а
посетиоци су имали прилику да виде
најрепрезентативније примерке, као и
нове расе.

Фото: Дејан Голд
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КО Ш А Р К А
ВРШАЦ У ДЕРБИЈУ 7. КОЛА КЛС ОСТВАРИО ЧЕТВРТУ УЗАСТОПНУ ПОБЕДУ

ВРШЧАНИ НА ТУРБО ПОГОН
ВРШАЦ – СПАРТАК 99:77 (24:14, 25:19, 23:20, 27:24)

Центар Миленијум, гледалаца 300, судије: Јевтовић, Стрика,
Влаховић.
ВРШАЦ: Дишић, Симић 7 (6 ск, 4 ас), Шушић 6, Јовановић 20,
Агоч 12 (5 ск), Васић 16 (6 ас), Радовић 9, Јурчек 3, Васиљевић 19 (10
ск), Робинсон, Јековић 7 (7 ск).
СПАРТАК: Харди 20 (5 ск), Југовић 3, Илкић 3, Прља 3, Додић 7,
Шаренац, Николсон 14 (6 ск), Газибеговић 3, Нана 4, Даниловић 2,
Соколовић 10 (4 ск), Барна 8.
Вршчани су у Центру Миленијум, у 7. колу Адмиралбет
Кошаркашке лиге Србије, надиграли Суботичане у свим
елементима игре и приредили својим симпатизерима вече за
уживање. савладали су Спартак и забележили четврти тријумф.
Већ у првој четвртини када су изабраници тренера Владимира
Ђокића серијом 12:0 створили двоцифрену предност, трасирали
су пут ка победи са којег ниједног тренутка нису скренули до
краја меча. Висок ритам игре кошаркаша Вршца, огромна жеља и
борбеност на терену учинили су да недостатак високих играча на

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО
Вршац - Спартак			
ОКК Нови Пазар - Младост		
Златибор - ОКК Београд		
Слога - Дунав
		
Металац - Динамик БалканБет		
Здравље Лесковац -Слобода		
Чачак 94 - Војводина		
Колубара ЛА 2003 -Тамиш		

99 : 77
81 : 85
81 : 71
73 : 65
88 : 92
59 : 45
77 : 94
70 : 77

1.Динамик БалканБет7
2.Металац
7
3.Златибор
7
4.Војводина
7
5.Спартак
7
6.Слога		 7
7.Вршац		 7
8.ОКК Београд
7
9.Слобода
6
10.Тамиш		 7
11.ОКК Нови Пазар 7
12.Колубара ЛА 2003 7
13.Младост
7
14.Чачак 94
7
15.Дунав		 7
16.Здравље
6

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

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

14
13
13
12
12
12
11
10
9
9
9
9
9
8
8
7

центарској позицији
буде
потпуно КОШАРКА ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА
невидљив. Све што су
СРБИЈЕ 5. КОЛО
Суботичани урадили
на овој утакмици била Арт Баскет - Партизан 1953
83 : 58
је серија 10:0 почетком Спартак - Краљево		
67 : 87
другог периода када Новосадска ЖКА - Раднички 115 : 64
су последњи пут Војводина 021- Ц. звезда
60 : 78
успели да дођу до Дуга - Вршац		
77 : 55
изједначења (24:24). Врбас Медела - Слога
68 : 85
Од
тог
тренутка
тереном су поново
завладали Вршчани и фуриозном серијом 20:2, коју су ефектним
кошевима закључили Васиљевић, Радовић и Агоч, потврдили
решеност да тријумфују над фаворизованим ривалом. Када је
почетком другог полувремена Васиљевић поентирао за вођство
од 20 разлике (56:36), а нешто касније Јовановић реализовао три
слободна бацања за предност од 22 поена (64:42) било је јасно да
Суботичани неће успети да избегну резултатски дебакл. Упркос
честим изменама тренер Спартака Секуловић није успео да
успори ритам игре Вршца и пробуди своје играче, па је Вршац до
самог краја задржао убедљиво вођство. Тренер Ђокић је у финишу
указао прилику младом и талентованом Дишићу да забележи нове
минуте у прволигашкој конкуренцији. Иако игра без класичног
центра Вршац је и на овом мечу остварио доминацију у скоку,
имао је 9 ухваћених лопти више од Спартака (41:32), уз бољи
проценат шута из игре (52:45) и пет постигнутих тројки више од
противника (11:6), више него довољно за убедљиву победу.
У наредном колу Вршац је поново домаћин, у суботу од 18
часова одмериће снаге са Новим Пазаром.

ФУ ТС А Л

ФОРУМ СЛАВИО У СОМБОРУ

Б. Ј.

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 7. КОЛО

Краљевићево - Тиса
ЖАК Јуниор - Форум
Вршчани су освојили важне бодове у Сомбору у утакмици Фул Фил - Л. Холанђанин
7. кола Футсaл лиге Војводине пуној преокрета. За само десет Индианс 2013 - Омладинац

ЖАК ЈУНИОР – ФОРУМ 6:8 (4:3)

2:3
6:8
4 : 10
2:4

минута игре у првом полувремену домаћи тим успео је да
6
0
0
18
постигне четири поготка и чинило се да је изненађење на 1.Летећи Холанђанин6
6
4
1
1
13
помолу. Међутим, изабраници тренера Ненада Варађана 2.Форум		
успели су да се консолидују, до полувремена смањили 3.Омладинац
7
4
1
2
13
заостатак на један гол, да би у наставку постигли још два гола 4.Тиса		
6
4
0
2
12
и потпуно преокренули резултат на 5: 4 у своју корист. Али, 5.ЖАК Јуниор
6
3
0
3
9
преокретима ту није био крај. Сомборци се нису предавали, са 6.Краљевићево
6
2
0
4
6
два узастопна поготка успели су поново да врате резултатску
7
2
0
5
6
предност. Играчи Форума су у финишу утакмице ипак успели 7.Индианс 2013
8.Хајдук		
6
1
1
4
4
да потврде улогу фаворита, направе још један преокрет и, ипак,
6
0
1
5
1
заслужено славе. Голове за Форум постигли су: Анђелковић, 9.Фул Фил
Мадић и Лукић по два, Лазаревић и Мунћан по један.
позивам навијаче да нам помогну већ у следећој утакмици коју
- Највећа добит за нас је добра игра и постигнут гол играмо у Вршцу, рекао је Варађан.
седамнаестогодишњег Александра Мунћана. као и добре
Форум у петак, 11. новембра у Центру Миленијум, са почетком
одбране шеснаестогодишњег голмана Стефана Чизмаша. Надам у 20:30 часова дочекује екипу Фул Фил из Суботице.
се да ћемо добити обе утакмице до краја првог дела сезоне и
Б. Ј.

ФУД Б А Л
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ХЛАДАН ТУШ ЗА ПАВЛИШАНЕ
У НАДОКНАДИ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – ХАЈДУЧИЦА 0:1 (0:0)

Стадион „Милан Јањић“ у Павлишу,
гледалаца 300, судија: Михајло Марковић
(Панчево), стрелац: Коцевски у 90+3.
минуту, жути картони: Бабић, Гвозденов
(Ц. звезда), Кнежевић (Хајдучица).
Ц. ЗВЕЗДА: Кикош, Пуцар, Радосављев,
Поморишац, Јовановић, Балог, Јанков,
Бабић, Гвозденов, Жула, Радак.
ХАЈДУЧИЦА: Мелих, Пејчић, Павловић,
Петровић, Фолћан (од 24. Брезичанин) (од
82. Ђукић), Кнежевић, Гужвица, А. Липтак,
З. Липтак, Мршић, Хуђец (од 46. Коцевски).
Фудбал уме да режира најчудније
могуће расплете мечева, па и да слабији
тим на терену освоји три бода. Управо то

се догодило на утакмици у Павлишу у којој
су домаћи играчи стварали и пропуштали
шансе, гости вребали прилику из
контранапада и дочекали је у последњем
минуту надокнаде времена.
Играчи Црвене звезде имали су
изузетну подршку симпатизера који
су сасвим испунили трибину стадиона
„Милан Јањић“. Ношени позитивном
енергијом констатно су нападали на
гол Хајдучице, две гол прилике у раној
фази утакмице пропустили су Жула и
Марко Јовановић, али то је била само
најава узбуђења. Гости су узвраћали из
ретких контранапада, међутим сем што су

створили две полуприлике нису успели
ништа конкретније да ураде. Са друге
стране изабраници тренера Дејана Бабића
наставили су са офанзивом. Чак три пута
погађали су оквир гола, ударци Бабића
и Јовановића тресли су стативу, док је
силовити ударац Радака уздрмао пречку.
Искусни голман Хајдучице Мелих чинио је
чуда на голу и апсолутно заслужио епитет
играча утакмице. Када се очекивала
подела бодова, у трећем минуту надокнаде
времена гости су извели слободан ударац
са центра игралишта, висока лопта
упућена је у казнени простор, у букету
играча лопту је захватио најнижи играч на
терену Коцевски и главом погодио мрежу
Кикоша, 0:1.
У наредном колу Павлишане очекује
изузетно тешко гостовање у Гребенцу,
трећепласираном Вултурулу, потом им
у последњем колу на домаћем терену
предстоји окршај са Долином из Падине.
Б. Ј.

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М) 4. КОЛО
Футог - Кикинда			
Словен - Кулпин			
Партизан - Сомбор		
Пролетер - Дунав Волеј		
Банат - Војводина 3		
Стражилово - Баваниште		

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

1.Дунав Волеј		
2.Футог 4		
3.Партизан		
4.Словен		
5.Банат			
6.Кулпин		
7.Стражилово		
8.Пролетер		
9.Кикинда		
10.Војводина 3		
11.Баваниште		
12.Сомбор		

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
12
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4

12
12
9
9
9
5
4
4
4
2
2
0

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

12
12
9
9
8
6
5
4
4
0
0
0

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 4. КОЛО
Штранд Волеј - Панонија		
1:3
Вршац - Одбојка 013		
3:0
Волеј Старс - Нови Сад 2		
3:0
Омладинац 2 - НС Волеј Тим		
3:1
Кикинда 0230 - Срем 2		
3:2
Футог - Младост 1979
играно касније
1.Омладинац 2		
2.Панонија		
3.Штранд Волеј		
4.Волеј Старс		
5.Вршац			
6.Срем 2			
7.Кикинда 0230		
8.НС Волеј Теам		
9.Нови Сад 2		
10.Футог			
11.Младост 1979		
12.Одбојка 013		

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

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

ОДБОЈКА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ (Ж) 4. КОЛО
Баваниште - КИ 0230		
Херцеговина - Житиште		
Банат - Клек Србијашуме 2		
Пролетер - Багљаш 023		

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

1.Банат			
2.Херцеговина		
3.Житиште		
4.Баваниште		
5.Пролетер		
6.Клек Србијашуме 2
7.Багљаш 023		
8.КИ 0230		
9.Крајишник		

4
3
2
2
2
1
1
1
0

4
4
4
4
3
3
3
4
3

0
1
2
2
1
2
2
3
3

11
7
7
6
5
5
3
3
1

РУКОМЕТ ТРЕЋА ЛИГА ВОЈВОДИНА – ИСТОК (М) 7. КОЛО
Нафтагас - Униреа				
Јединство - Младост			
Умчари - Раднички			

31 : 34
28 : 38
25 : 29

1.Младост
2.Умчари
3.Униреа
4.Раднички
5.Јединство
6.Нафтагас

1
1
1
2
4
5

5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
1
0

0
1
1
0
0
0

8
7
7
6
2
0
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ДОЖИВЕО ПОРАЗ ОД ЗЛАТИБОРА У 17. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ФЕЊЕР ОПЕКАО ВРШЧАНЕ

ОФК Вршац је поражен од бившег
суперлигаша Златибора, у 17. колу
Моцартбет Прве лиге Србије, иако је био
бољи ривал на терену у свим статистичким
параметрима.
Није лако објаснити пораз Вршчана
на стадиону Швајцарија. У првом
полувремену однос у поседу лопте био је
73: 27 одсто у корист екипе ОФК Вршца,
домаћи фудбалери су у ретким приликама
прелазили на половину терена ОФК Вршца,
али су успели да поведу у 35. минуту.
Наука би можда доказала да је у питању
метафизички парадокс, али поставља се
питање како да читаоцима то уверљиво
опише извештач који је посматрао догађај?
Све је кренуло лоше за Вршчане од
3. минута. Капитен Александар Лазевски
сударио се са голманом Златибора,
Масларевићем у једној офанзивној
акцији, али ни после указивања помоћи

Брауновић је после доброг продора и
додавања Парађине имао прилику, али је
шутирао поред гола.
У 16. минуту одличну акцију ОФК
Вршца иницирао је Парађина, Бабовић
је употребљивим пасом упослио
Брауновића, али је ударац завршио преко
пречке.

ЗЛАТИБОР – ОФК ВРШАЦ 2:1 (1:1)
Стадион Швајцарија у Златибору,
судија: Данило Јеринић (Београд),
стрелци: Илић (аутогол) у 35, и Дишић у 76.
минуту за Златибор, Мршуља у 42. минуту
за ОФК Вршац, жути картони: Дишић,
Вјештица, Жунић, Рмуш, Масларевић
(Златибор), Илић, Кадијевић, Диуф,
Брауновић (ОФК Вршац).
ЗЛАТИБОР: Масларевић, Растока (од
46. Рачић), Дишић, Жунић, Милорадовић,
Петковић (од 46. Чумић), Новаковић,
Рмуш, Вјештица, Богдановић (од 46.
Јаковљевић), Селиман.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Петрић,
Илић, Брауновић, Парађина (од 60.
Стојковић), Лазевски (од 10. В. Благојевић),
Бабовић (од 60. Килибарда), Вујић,
Кадијевић (од 81. Мажић), Диуф (од 81.
Миливојевић), Мршуља.

Металац велики испит:
Урош Марковић

која је трајала скоро 4 минута није могао
да настави меч. У 10. минуту заменио
га је Владан Благојевић. Минут касније

У 17. минуту прва прилика за Златибор.
После корнера шансу је имао Данијел
Петковић, његов ударац завршио је преко
гола.
У 24. минуту стопостотна прилика
за ОФК Вршац. После прекршаја над
Благојевићем, досуђен је слободан
ударац са десне стране, Вујић је идеално
центрирао, Диуф упутио ударац главом,
али су дефанзивци Златибора са гол линије
избили лопту у поље.
Шест минута касније, слична ситуација.
Вујић је центрирао, Диуф је на другој
стативи био у доброј позицији, али је
његов ударац главом од земље отишао
поред гола.
Када се очекивало да Вршчани

ОФК ВРШАЦ ПОРАЖЕН У 13. КОЛУ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

КАЖЊЕНИ
ЗА ПРОМАШАЈЕ
ОФК ВРШАЦ – РАД 0:3 (0:1)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца
100, судија: Предраг Јањуш (Панчево),
стрелци: Крстић у 19, Константинов у 51.
и Петровић у 56. минуту, жути картони:
Илић, Делић (ОФК Вршац), Вукомановић
(Рад).
ОФК ВРШАЦ: Узелац, Савић, Лунц,
Николић (од 67. Тешић), Трњанац,
Радисављевић, Нецин (од 53. Јунгић),
Фернандес (од 46. Милићевић), Делић
(од 80. Рабијац), Главинић, Илић (од 80.
Грауре).
РАД: Стевановић, Каи, Константинов,
Рупар, Вукомановић, Пахомов, Крстић
(од 84. Илијев), Радовановић (од 72.

Репац), Поповић (од 61. Д. Николић),
Петровић (од 78. А. Николић),
Попесковић (од 89. Недељковић).
Вршчани су поново за промашаје
кажњени убедљивим поразом. У 13.
колу Омладинске лиге Србије ОФК
Вршац је изгубио од Рада јер су гости
своје полушансе претварали у голове,
док изабраници тренера Бориса
Станковића нису имали присебност у
одсудним тренуцима када је погоцима
требало крунисати добро организоване
нападе.
У 19. минуту Рад је повео, одлично
организован напад реализовао је

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 17. КОЛО

БЕЗ ЛАЗЕВСКОГ НА МЕТАЛАЦ
Повреда Алелсандра Лазевског у 10.
минуту меча против Златибора одвојиће
га од терена извесно време, а сигурно
је да тренер Мијаиловић неће моћи да
рачуна на капитена против Металца
у суботу. Имајући у виду да Филип
Станисављевић због повреде неће бити у
тиму до почетка пролећног дела јасно је
да ће у везном реду сигурно бити Владан
Благојевић, Вујић и Илић.
материјализују апсолутну доминацију на
терену, уследио је контранапад Златибора,
центаршут Богдановића, везиста Вршчана
Огњен Илић у намери да отклони опасност
од свог гола неспретно је захватио лопту
и она је завршила у мрежи Марковићевог
гола, 1:0 за Златибор.
У 42. минуту изједначење. Корнер је са
леве стране извео Вујић. Диуф је на другој
стативи одиграо главом повратну лопту,
најприсебнији је био Ари Мршуља и лопта
се нашла у мрежи Златибора, 1:1.
Друго полувреме било је неупоредиво
мање занимљиво из простог разлога јер
је енергија играча ОФК Вршца потпуно
нестала. Иницијативу на терену преузео
је слабашан тим Златибора, ређали су се
ударци са дистанце Селимана у 65. минуту,
Јаковљевића у 69, да би коначно први
стрелац домаћег тима, Никола Дишић,
погодио гол ОФК Вршца у 76. минуту, 2:1.
Вршчани су се од шока опоравили
тек у самом финишу када су поново
почели да стварају прилике пред голом
Масларевића, али просто је невероватно
шта у гол нису успели да претворе
Брауновић у 87. и Мршуља у 88. минуту.
У наредном колу ОФК Вршац дочекује
Металац из Горњег Милановца, утакмица
се игра у суботу на Градском стадиону са
почетком у 13 часова.
Б.Ј.
Крстић, 0:1. У наставку меча Вршчани
су имали иницијативу, али нису
успели да створе гол прилику. У 51.
минуту једна наизглед безопасна
ситуација у шеснаестерцу ОФК
Вршца завршила се другим поготком
гостију, све захваљујући бриљантој
реакцији нападача Рада Поповића,
који је прецизним ударцем из тешке
позиције погодио сам угао гола Узелца,
0:2. Трећи погодак гости су постигли
после слободног ударца, одбитак од
живог зида наместио се право на ногу
Константинову који као на тренингу
погађа гол Вршчана, 0:3.
До краја меча ОФК Вршац је
пропустио три изгледне прилике да
постигне почасни погодак и резултат се
није мењао.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ НАДИГРАЛИ
ФЕЊЕРАША ИЗ ОМОЉИЦЕ
ЈЕДИНСТВО (В) – МЛАДОСТ (О) 4:0 (3:0)

Стадион Јединства у Влајковцу,
гледалаца 100, судија: Страхиња Радуловић
(Елемир), стрелци: Станисављев у 28.
и 61, Милићевић у 34, Живанов у 37.
минуту, жути картони: Живанов, Станков
(Јединство), Нешић, Марковић (Младост).
ЈЕДИНСТВО:
Доновић,
Барић,
Милићевић, Вранић, М. Николић, Јевтић
(од 62. В. Јовановић), Ћирка, Живанов (од
68. Дунат), Станков (од 75. У. Николић),
Станисављев (од 62. Петровић), Тешић (од
75. Мандић).
МЛАДОСТ:
Бељинац,
Мићић,
Николајев, Максимовић (од 77. Рамовић),
Вукајловић, Целин , Марковић, Ковачевић
(од 46. Јованов), Нешић (од 59. Сакић),
Алавања (од 46. Лукић), Јањовић (од 77.
Живановић).

Игра Влајковчана била је далеко
убедљивија од резултата. Изабраници
тренера Аце Какована четири пута су
затресли мрежу „фењераша“ из Омољице,
али да су постигли још толико голова не
би било незаслужено. Лавовски део посла
до шестог лигашког тријумфа домаћи
су обавили у првих 45 минута када су
стекли три гола предности. Јединство
је до вођства дошло у 28. минуту, после
корнера Младости уследио одлично
организован контранапад, Милићевић је
са голом спојио Станисављева, голгетер
Влајковчана не греши из стопостотне
шансе, 1:0.
Пет минута касније досуђен је
слободан удара на ивици казненог
простора
Омољичана,
Милићевић

је постигао еврогол пославши лопту
ефектно у горњи угао, 2:0.
У 37. минуту досуђен је слободан
ударац са 40 метара, искусни Живанов
извео је праву бравуру, голман Бељинац
очекивао је центаршут, али лопта је
ношена снажним фелшом завршила у
малој мрежи, 3:0.
Влајковчани у другом полувремену
нису попуштали у темпу, повећавали
су предност у поседу лопте и као плод
иницијативе дошао је четврти погодак.
После продора вихорног Вранића у
шеснаестерцу Младости сјајно се снашао
Станисављев и своју одличну партију
крунисао другим поготком, 4:0.
Б. Ј.

Златибор - ОФК Вршац			
Железничар - РФК Нови Сад 1921		
ИМТ - Трајал
			
Рад - Јединство (Уб)
		
Лозница - РФК Графичар			
Мачва - ГФК Слобода			
Раднички (СМ)- Раднички (НБ)		
Металац - Инђија Тојо Тајрес

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

1.ИМТ		
17
2.РФК Графичар 17
3.Железничар
17
4.Инђија Тојо Тајрес 17
5.Јединство (Уб) 17
6.Раднички (СМ) 17
7.ГФК Слобода 17
8.РФК Нови Сад 1921 17
9.ОФК Вршац
17
10.Траyал
17
11.Металац
17
12.Мачва
17
13.Лозница
17
14.Раднички (НБ) 17
15.Златибор
17
16.Рад		
17

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

11
10
10
6
6
5
4
6
6
5
5
4
5
5
3
3

4
4
4
9
6
8
10
4
4
4
4
6
3
2
6
6

37
34
34
27
24
23
22
22
22
19
19
18
18
17
15
15

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Пролетер - ЖАК				
Црвена Звезда- Бегеј			
ОФК Кикинда - Војводина 1928		
Јединство (В) - Младост			
Раднички - Козара				
Борац - Јединство Стевић			
Омладинац ФАМ - Слобода			
Јединство (БК)- Полет			

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

1.Слобода
13
2.ОФК Кикинда 13
3.Јединство (БК) 13
4.Црвена Звезда 13
5.Војводина 1928 13
6.Раднички
13
7.Полет		 13
8.Јединство (В) 13
9.Козара		 13
10.Пролетер
13
11.Борац
13
12.ЖАК		 13
13.Бегеј		 13
14.Омладинац ФАМ 13
15.Јединство Стевић13
16.Младост
13

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

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

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

30
30
28
25
20
20
19
18
17
17
15
14
12
11
10
7

ПФЛ ПАНЧЕВО 13. КОЛО
Партизан (У) - Слога (БНС)			
Слога (П) - Долина				
Караш (Ј) - Вултурул			
Црвена звезда- Хајдучица			
Партизан (Г) - БАК				
Спартак 1911 - Потпорањ			
Будућност (А) - Униреа			
Долово - Глогоњ				

2:0
3:2
0:2
0:1
2:3
6:1
1:2
3:0

1.Глогоњ		
2.Слога (П)
3.Вултурул
4.БАК		
5.Долово
6.Хајдучица
7.Будућност (А)
8.Слога (БНС)
9.Спартак 1911
10.Униреа
11.Долина
12.Партизан (Г)
13.Црвена звезда
14.Партизан (У)
15.Потпорањ
16.Караш (Ј)

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

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

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

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

30
30
27
26
24
22
21
20
17
15
13
13
10
10
10
7
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