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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
ПОРУКА ПОДРШКЕ

Поводом обележавања Дана особа
са са Дауновим синдромом удружење
МНРЛ “Отворено срце света” уз
подршку града Вршца, организовало
је у понедељак, 21. марта, едукативноинклузивну радионицу у којој су
учествовали чланови удружења са
својим едукаторима и терапеутима

у сарадњи са ученицима Високе
школе за Образовање васпитача
“Михаило Палов” у Вршцу. Радионици
је присуствовала и чланица Градског
већа за социјална питања Маја
Ристић Лажетић, рекавши том
приликом да Град Вршац пружа
подршку у подизању свести о значају

ПОТПИСИВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У Градској кући у Вршцу потписани су Уговори о додели средстава
за програмске активности удружењима из области социјалне и
здравствене заштите са територије Града Вршца.
Уговори о додели средстава из буџета Града Вршца за програмске
активности удружењима из области социјалне и здравствене
заштите, по реализованом Јавном конкурсу за подстицање програма/
пројеката или недостајућег дела средстава за
финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења из области
социјалне и здравствене заштите на територији Града Вршца за прву
половину 2022. год. у износу од 1.998.800,00 динара, потписани су са
председницима 28 удружења на територији Града Вршца. Расподела
средстава извршена је у складу са важећим Правилником из ове
области.

прихватања и уважавања особа са
Дауновим синдромом и подршци у
њиховом равноправном учешћу у
свим аспектима живота.
- Град Вршац наставља да реализује
мере и активности у циљу унапређења
услова живота особа са Дауновим
синдромом, деце са сметњама у
развоју и особа са инвалидитетом.
Међу тим мерама је и услуга лични
пратилац, која је ове године значајно
проширена и више не постоји листа

чекања. Ту је и услуга персоналне
асистенције за децу са сметњама у
развоју, а уколико деца са Дауновим
синдромом похађају редовну школу
за њих је обезбеђена дефектолошка
подршка од стране дефектолога који
су запослени у подршци школа за
децу са сметњама у развоју. Такође,
Град Вршац финансира програме
удружења која се баве подршком деци
са сметњама у развоју, закључила је
Ристић Лажетић.

ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ ПЕДИЈАТРИЈСКА КОВИД АМБУЛАНТА

ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР ДОМА ЗДРАВЉА
У РЕДОВНОМ РЕЖИМУ РАДА
Дом здравља Вршац обавештава све суграђане
да је од 22.03.2021. престала са радом педијатријска
ковид амбуланта, због све уочљивијег пада ковид
позитивне деце у Вршцу, те се Дечји диспанзер Дома
здравља враћа у свој редовни режим рада. Сва деца
која имају симптоме инфекције ковид-19 могу се
јавити у предшколски или школски диспанзер Дома
здравља, где ће ординирајући лекар проценити да
ли је потребно тестирање. Саветују се родитељи да
се прво јаве телефоном у случају да је дете било у
контакту са ковид позитивном особом.

Такође, Дом здравља Вршац обавештава
родитеље да је почело заказивање за преглед
деце предшколског узраста за полазак у први
разред основне школе. Родитељи који долазе без
деце, с потребан им је упут, оправдање, боловање,
хронична терапија и сл. потребно је да се јаве у
Школски диспанзер.
У сарадњи са школама на територији Града
Вршца почињу и систематски прегледи школске
деце.

ПОСРЕДСТВОМ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ХИТНА ПОМОЋ ДОБИЛА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ВОЗИЛО
За Службу Хитне медицинске помоћи
Дома Здравља Вршац, посредством
Министарства здравља Републике
Србије, набављено је најсавременије
санитетско возило вредности 80.000 евра.
Ради се о возилу које ће служити за рад
дежурне ургентне екипе хитне помоћи
која 24 часа покрива терен на целокупној
територији Града Вршца. Возило је
потпуно опремљено најсавременијом
опремом за збрињавање свих ургентних
стања и политраума тако да у сваком
тренутку екипе могу да одговоре
најсложенијим задацима на терену и
омогуће правовремени транспорт до
Опште болнице Вршац. Град Вршац је у
претходном периоду уложио готово 20
милиона динара за набавку и опремање
три санитетска возила за превоз витално
угрожених пацијената ка терцијалним

здравственим установама у Београду
и Новом Саду, а што се показало као
пресудно током пандемије корона
вируса.
“Ово возило на терену у потпуности
са својом опремом замењује једну
амбуланту, јер је опремљено последњом
генерацијом медицинске опреме што
ће нашим екипама омогућити да 24
часа пружају најквалитетнију услугу
збрињавања свим суграђанима којма је
помоћ неопходна” изјавио је Др Борко
Минић, директор Дома здравља Вршац.
У наредним данима очекују се и
два нова возила за потребе Службе
поливалентне патронаже која ће такође
бити опремљена медицинском опремом,
а набављају се средствима из буџета
Града Вршца.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ У ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ВРШЦУ 85 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић доделио је у понедељак, 21.
марта, уговоре локалним самоуправама
за финансирање и суфинансирање
инфраструктурних пројеката, а преко
конкурса Управе за капитална улагања
АП Војводине. Покрајински премијер је
том приликом истакао да је реч о новом
инвестиционом циклусу за свих 45
локалних самоуправа у Војводини, а међу
потписницима уговора је и Град Вршац
којем су средства додељена за опремање
индустријске зоне север.
- Уговор је вредан 194 милиона динара,
од тога је 85 милиона динара обезбеђено
од Управе капитална улагања Покрајинске
владе, остатак новца обезбедио је Град
Вршац из сопственог буџета, рекла је
Градоначелница Драгана Митровић.
Градоначелница је подсетила да су током
2021. започети радови у новој индустријској
зони изградњом доводника воде а да ће

ГРАДУ ВРШЦУ ОД ПОКРАЈИНЕ
ВИШЕ ОД 3,8 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
Покрајинска влада доделила је Вршцу
3.816.681,00 динара за регресирање
превоза ученика средњих школа.
У Покрајинској влади уговори су
свечано уручени у среду, 23. марта, , а
представницима локалних самоуправа
обратио се Жолт Сакалаш, потпредседник
Покрајинске владе и покрајински
секретар. У име Града Вршца уговор је
потписао Мирослав Лепир, члан Градског
већа.

се реализацијом овог уговора наставити
њено инфраструктурно опремање. Из
покрајинског буџета преко Управе за
капитална улагања за нови инвестициони
циклус издвојено је 3,6 милијарди динара
што уз средства локалних самоуправа
износи скоро 4,5 милијарди динара,
истакао је председник Покрајинске владе
Игор Мировић.
- Овим средствима биће започета
реализација двадесет и једног новог,

великог пројеката а једанаест пројеката
биће настављено јер су планирани као
вишегодишњи. Када је реч о локалном и
регионалном економском развоју укупно
је обезбеђено 757 милиона динара, од чега
85 милиона иде у Град Вршац, нагласио је
Мировић.
Нова индустријска зона у Вршцу
простираће се на 20 хектара са могућношћу
проширења и сматраће се чистом
индустријском зоном јер ће захтевати
поштовање заштите животне средине. То
значи да велики загађивачи неће моћи да
дођу, а инвеститори који стигну биће дужни
да испоштују све услове.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ОБИШЛА РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР

РАДОВИ НА ДОВОДНИКУ ВОДЕ
ЈЕДНА ОД НАЈЗАХТЕВНИЈИХ ФАЗА
Градоначелница Вршца Драгана Митровић
обишла је у среду, 23. марта, радове на изградњи
доводника воде за нову индустријску зону „Север“.
Радови на доводнику воде вредни су 84 милиона
динара.
- Радови се одвијају према предвиђеној
динамици и рок за завршетак је 180 календарских
дана. Ово је део пројекта за који смо потписали
уговор још током прошле 2021. године и један је
од најзахтевнијих, појединачно посматраних, када
је инфаструктура у питању. Имали смо прилике
да поразговарамо са грађанима из улица куда
ће пролазити доводник воде и јако нам је важно
да ове радове завршимо у што краћем року како
бисмо што пре могли да наставимо да опремамо
индустријску зону. Нема даљег напретка града,
нема даљег развоја без нове индустријске зоне,
простора који ће Град Вршац понудити како новим
инвеститорима, тако и онима који већ годинама
успешно послују на нашој територији, истакла је

градоначелница Митровић.
Како кажу извођачи радови су веома захтевни,
али се све одвија по предвиђеном плану.

- Цевовод је 6.390 метара дужине и пречника
180 милиметара и напојног притисака 10 бара. Са
сваким грађанином је обављен разговор и речено
им је да ће се јавна површина вратити у првобитно
стање, као и зелене површине. Радови протичу
предвиђеном динамиком и изузетно су захтевни на
овом делу зато што имамо јако пуно инсталација,
гасовода, кућних прикључака, водовода, али људи
успевају да савладају то и до сад нисмо имали
хаварију, објаснио је инжењер Страхиња Бановић,
из фирме „Градитељ НС“.

НА ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

ПОСТАВЉЕНА И ОБНОВЉЕНА
ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
На територији Града Вршца, претходних дана вршено
је постављање нове и обнављање постојеће вертикалне
сигнализације. По захтеву бициклистичког удружења из
Јабланке које је достављено Савету за Безбедност саобраћаја
Града Вршца, постављени су знакови опасности „бициклисти
на путу” на општинским путевима 102, 103 и 104, односно
на деоници од Вршца до Месића и крак до Јабланке, а
такође је и обновљена вертикалнa сигнализацијa која је

била из неког разлога оштећеnа. На општинском путу 104
од Јабланке до Сочице саниран је коловоз. У наредном
периоду предвиђени су радови на обнављању хоризонталне
сигнализације, колико временски услови то дозволе. За
обнављање вертикалне сигнализације оптимална временска
температура је од 10 до 30 степени и да коловоз није влажан.
У даљем периоду планира се наставак радова на одржавању
путева на територији Града Вршца.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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„ЧЕЖЊА ЗА

ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ ПРОЛЕЋА У КУШТИЉУ

ПРОЛЕЋЕМ,
ЧЕЖЊА ЗА
ЕМИНЕСКУОМ“
Фото: Денис Стратулат

Пролеће представља буђење природе
и људске душе, али и радост живота, нове
почетке, мирисе и цветање. Први дан
пролећа у Куштиљу дочекан je са музиком,
песмом и осмесима преко 300 ученика из
целе Војводине, који су се окупили на првом
Дечјем фестивалу пролећа, под називом
„Чежња за пролећем, чежња за Еминескуом”,
који су организовали Независни Румуни
Србије, у сарадњи са Националним
саветом румунске националне мањине, ОШ
„Кориолан Добан” из Куштиља уз подршку
Града Вршца.
Пролећни фестивал „Чежња за пролећем,
чежња за Еминескуом“ је изузетна културна
манифестација посвећена пролећној сезони
и песнику без премца Михају Еминескуу.
„Манифестација је замишљена као прави
дијалог, између музике и поезије, традиције
и обичаја, позоришта и фолклора. Пролеће
је сезона обнове боја и препорода душе,
што потврђује да у нама има нечег светог
и уздигнутог“, напоменула је поводом
отварања фестивала проф. Наталија Стан,
иницијатор и координатор догађаја.
„Фестивал је такмичарског карактера, има
за циљ да открије и промовише нове таленте,
децу и младе од 4-18 година. Промовише
љубав према традицији, обичајима, поезији,
Еминескуу и у исто време ствара мостове
пријатељства између деце и школа из којих
долазе, а у којима се настава одвија на
румунском језику“, напомиње Доринел Стан,
председник Удружења Независни Румуни
Србије и покретач фестивала.
Многобројним гостима су се обратили
европски посланик Мариа Грапини, Адриан
Абрудан, саветник при Амбасади Румуније
у Београду, Трајан Качина, члан Градског
већа за културу и Данијел Магду, председник
Националног савет румунске националне
мањине. Магду је овом приликом изјавио
да Национални савет подржава увек овакве
култруне манифестације, као што подржава
и образовање на румунском језику.
„Наше образовање има будућност, када
имамо оваку дивну децу и младе које негују
традицију и чувају наш културни идентитет”,
рекао је Магду.
„Куштиљ је у недељу заиста био центар
овог региона и овакви фестивали јако су
битни за румунску националну мањину зато
што овако можемо показати своју традицију
и своје умеће. Надам се да је ово само први
фестивал, а Град Вршац увек ће подржавати
овакве фестивале, не смо румунске већ
свих националних мањина, као што то већ
годинама и радимо”, објаснио је Трајан
Качина, члан Градског већа за културу.
Част да отвори прво издање овог
фестивала припало је покретачу и
организатору Доринелу Стан, председнику
Удружења Независни Румуни Србије.
Жири у саставу: Мариа Грапини из
Темишвара, књижевник и посланик у
Европском парламенту, др Вирђинија
Поповић, професор на универзитету у Новом
Саду, Адам Боу, порфесор музичког, Валентин
Мик, књижевник, заменик директора НИУ
Либертатеа, Панчево, Виорел Чолока и
Јоан Чама, књижевници из Темишвара,
др Маринел Негру, професор Учитељског
Факултета, донели су једногласну одлуку
да се главна награда фестивала додели ОШ
„Кориолан Добан” из Куштиља.
Модератори
фестивала
су
били
Вирђиније Мунћан и др Саву Мариус, а
медијски партнери НИУ Либертатеа, РТВ
Војводина, Часопис „Гласул Цербициеи” и
Радио ФАР.
Испред Дома културе, креативне
жене из Вршца су организовале изложбу
рукотворина, а фанфаре КУД-а Еминеску су
дочекале госте.
Овом приликом, организована је групна
изложба слика и графике на који су излагали
уметници Анета Гашпар, Симион Гашпар,
Виорел Николејевић и Милица Лакетић
Вилић. Изложбу је отворила Мариана
Стратулат, директорка НИУ Либертатеа и
чланица већа МЗ Куштиљ.
У вечерним сатима, у хотелу Србија у
Вршцу, организован је први пролећни бал.
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ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВАСКА ПОПЕ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО
ПОЕТСКО ВЕЧЕ АНЕ СОФРЕНОВИЋ
Фото: Дејан Голд

Поводом 100 година од рођења
Васка Попе, у понедељак, 21. марта,
у Градској библиотеци одржано
је поетско вече Ане Софреновић.
Чувена драмска уметница приредила
је вече посвећено последњем
песничком циклусу Васка Попе „Мала
кутија“ и есејима из књиге „Алхемија
ситничарнице“ Чарлса Симића.
- Васка Попу сам открила преко
„Мале кутије“. Наравно, знала сам
га као песника, али га никада нисам
читала, па је „Мала кутија“ била
откриће за мене. Тада нисам ни знала
да је то његов последњи циклус и
дуго ме је пратила та једна песма из
тог циклуса, његова последња песма.
Онда сам схватила да у целом циклусу
постоји 11 песама и покушала сам да
направим поетско вече посвећено
том циклусу и препеву Чарлса
Симића на енглески и француски, јер
ми је било занимљиво како се мења
Васков језик кроз друге језике. Пошто
се Чарлс Симић јако инспирисао
„Малом кутијом“, он је написао
књигу есеја „Алхемија ситничарнице“
инспирисану Васком Попом и
Џозефом Корнелом, америчким
визуелним уметником који је правио
мале кутије и колаже – објашњава
Ана Софреновић.
Ана
је
пред
многобројним
Вршчанима говорила поезију Васка
Попе на српском језику као и препеве
истих песама на енглески и француски

језик.
- Сваки језик има своју природу
и своју мелодију. Код поезије је
занимљиво гледати те промене и
нове значењске моменте који се
јављају када се промени језик. Чарлс
Симић је и сам велики песник и
његови препеви Васка Попе су врло
добри. У њима је сачувана Васкова

једноставност и тај невероватан
филозофски дух који се види у
његовом опусу – додаје глумица и
ауторка ове поетске вечери.
Колико
мелодија
језика
и
сугестивност интерпретације утичу
на семантику поезије, тема је којом се
Ана Софреновић дуго бави. Уз поетско
вече посвећено Васку Попи, за које је

идеја настала још пре десетак година
и које је у међувремену много пута
изведено у Србији и иностранству,
Ана се и у свом педагошком раду са
младим глумцима бави техникама
људског гласа, држећи мастеркласеве
на тему коришћења људског гласа.
Т.С.

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПЕСНИЧКЕ КЊИГЕ
ДАНИЈЕЛЕ РЕПМАН И МАРИЈЕ ВУЈОШЕВИЋ
У уторак је у „Салону код Порте“
приређен песнички дијалог под
називом „Светски дан поезије – дан
после“, у организацији издавачке
куће „Трећи Трг“ и Удружења
„Тачка сусретања“. Овом приликом
представљене су књиге Данијеле
Репман „Шећер, лед и варикина“ и
Марије Вујошевић „Игра маказама“.
Поред ауторки, о књигама су
говорили и уредници Катарина
Пантовић, Урош Котлајић и Дејан
Матић, а модераторка вечери била је
Ивана Орта.
Књига песама Марије Вујошевић
прошлогодишња је добитница за
најбољи регионални првенац на
Београдском фестивалу поезије и
књиге.
- Сам наслов „Игра маказама“
врло прецизно и јасно упућује на
два важна аспекта ове поезије. Са
једне стране, игра подразумева
стваралачку компоненту и враћа
нас на ране године, на детињство, а
са друге стране, маказе упућују на
разне ризике, опасности. Између ове
две речи се креће унутрашњи свет
Маријине поезије, који је обележен
њеним врло озбиљним урањањем
у сопствену личност, сопствену

егзистенцију и сопствену психу –
рекао је Дејан Матић.
Поему Данијеле Репман, која је
и ауторка збирке прича „Квадратно

- Оно што је веома интересантно
када је у питању књига „Шећер, лед
и варикина“, јесте њена форма и
њен жанр. У питању је поема, која

дисање“ награђене 2018. На конкурсу
„Трећег Трга“, критика је оценила као
лирску имагинацију херметичног
израза, препуну личне симболике.

је сама по себи слојевит жанр и
отвара неке нове интерпретативне
видике. У Данијелиној књизи постоји
неколико наративних токова, то је

истовремено и породична и брачна
и љубавна прича, која је просто на
тај начин презентована у тексту,
да се реминисценције, сећања и
утисци сливају једни у друге. У овом
тексту постоји велика флуидност,
која омогућава да се у текст урони –
истакла је Катарина Пантовић.
Марија
Вујошевић
(1995,
Подгорица) дипломирала је на
Филозофском факултету, на смеру
за клиничку психологију, а мастер
студије завршила на одељењу
за
психологију
образовања.
Поред поезије бави се и плесном
импровизацијом, а „Игра маказама“
њена је прва књига.
Данијела Репман (1976, Сомбор)
основне
студије
је
завршила
на
Педагошком
факултету,
а
мастер студије из компаративне
књижевности
на
Филозофском
факултету у Новом Саду. Награђивана
је на регионалним конкурсима за
поезију и кратку причу. Ауторка
је књига поезије: „Цикличности“
и „Место за савршен бег“, књига
прозе „Трагом расутих тренутака“ и
„Квадратно дисање“, и поеме „Шећер,
лед и варикина“.
Т.С.
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ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ 2

У ВРШЦУ И ОКОЛИНИ
ВИШЕ ОД 50 ЛОКАЛИТЕТА
ВИНЧАНСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Вршац је са својом околином био богато насељен
још у прадавним временима. За становнике ових
крајева Вршачке планине покривене шумом биле су
идеална ловишта пуна дивљачи, као и извор дрвне
грађе, Велики и Мали вршачки рит омогућавали су
богат риболов и изворе пијаће воде, док је плодна
земља била погодна за земљорадњу и сточарство.
Историјска посебност Вршца заинтригирала је Тамаша
Фодора, заљубљеника у археологију да баци још више
светлости на овај, недовољно истражени период
вршачке историје. Део његовог истаживања „Вршачка
кула“ ексклузивно објављује у наставцима.

Пред крај шестог миленијума п.н.е. на темељима
Старчевачке културе развија се технолошки
најнапреднија праисторијска култура на свету –
Винчанска култура. Стручњаци не могу да усагласе
своја мишљења о томе да ли се радило (само)
о култури или се радило о цивилизацији; док је
култура више центрирана око појединца или
мање групе људи који деле законе, језик, обичаје,
Некадашња река Иган (црвена линија), извирала је код Марковца и уливала се у Тамиш код Сечња

је било окренуто ка добробити и просперитету
читаве заједнице. По свему судећи, на основу
реконструкција насеља, налаза и начина живота,
уз древне Винчанце и њихов начин живота свакако
пристаје епитет цивилизовани.
Винчанска цивилизација је названа по
локалитету Винча – Бело брдо, 60-ак километара
ваздушном линијом удаљеном од Вршца. Само

Простирање Винчанске цивилизације,
5300 - 4500 година п.н.е

веровања и остале навике које појединац усваја као
члан одређене заједнице, цивилизација је много
шири појам који се везује за напредна друштва која
су, уз развој пољопривреде, почела да развијају
и урбана насеља, у оквиру тих насеља њихово
уређење, урбанизам, архитектуру, сложену поделу
рада, администрацију и остало, дакле, све оно што

Простирање Винчанске цивилизације, 5300 - 4500 година п.н.е.
Потпорањ је наведен као важан локалитет

Стилизоване фигурине, неолитске богиње

у Вршцу и његовој околини забележено је више
од педесет винчанских локалитета! Недавно се у
медијима појавила информација да је у читавом
Доњем Поморављу откривен импозантна количина
неолитских налазишта, нешто мање од стотину,
док их Вршац када се саберу старчевачки и
винчански локалитети има тек нешто мало мање.
Нажалост, веома мали број локалитета је темељно
истражен (Козлук на ободу Вршачког брега, Ат иза
фабрике чоколаде и Кремењак код Потпорња), што
теоретичарима завере, али и једном делу стручне
јавности даје више него широк простор за нагађања
и хипотезе; као главни аргумент наводи се да су на
многим локалитетима данас депоније, као што је
то случај са епонимним локалитетом Винча, или
са локалитетом код Потпорња. Такође, многи су
локалитети уништени, између осталих и тераса на

Дунаву на којој су живели древни Лепенци. Оваквих
примера има заиста много.
У овом периоду највише су заступљени
пољопривреда и сточарство, уз лов и риболов.
Јављају се прва трајна насеља у којима је одједном
живело неколико стотина, па и хиљада људи, што
је у односу на густину насељености (сматра се да
је у овом периоду у Европи живело 2 – 10 милиона
људи) значило да су се у нашој близини налазиле
метрополе попут Париза, Лондона и Њујорка. Ово
је случај и са Потпорњем у близини Вршца, односно
сматра се да је у његовој непосредној близини, на
локалитетима Кремењак и Старо село, живео велики
број људи. За простор Србије важи мишљење
да се на сваких десетак километара налази по
један локалитет, а многи сматрају и доказују да је
густина насеља по квадратном километру била
чак и већа – што поново иде у прилог теорији да
на овим просторима евентуално досељавање из
Анадолије није имало велики утицај; намеће се
питање колико је то људи требало да дође на ове
просторе, и то одједном, да би напречац наметнули
свој културни образац, религију, начин живота и

Уситњени, изломљени налази који остају на површини
земље после дубоког орања на неком од локалитета; плуг
чини услугу вадећи керамику и остале налазе, али их при
томе, нажалост, такође ломи у комаде
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остале тековине, будући да су Винчанци на читавом
Балкану израђивали идентичне домове, фигурине,
керамику, светилишта, насеља, све оно што указује
на неопходни временски континуитет потребан да
би се све наведено усталило … Ово је само један
разлог због чега се све гласније говори о томе да
је правац миграција вероватно текао у супротном
смеру.
Током млађег неолита, пре око 7.000 година,
на овим просторима почиње да се дешава много
тога што нема преседана ни у једном примеру у
прошлости:

Опсидијан у сировом стању и обликован у виду сечива

• По први пут настају читави градови,
вишеслојни и стално насељени током много
генерација, читаве метрополе са великим бројем
становника који су се бавили специјализованим
пословима, економски, културни и верски центри
који су са другим градовима размењивали услуге,
производе и људе (махом мариталним везама).
Куће су груписане око централне, највеће куће,
светилишта или око трга, као раније, у Лепенском
виру, што говори о урбанистичком уређењу; куће
су у низовима, “ушорене”, без окућница и са малим
размаком једна од друге. Оријентисане су у правцу
југоисток-северозапад, сматра се због заштите
од ветра, имале су кров од трске на две воде,

Комади неолитске керамике

са више просторија за занатлијске радионице, за
смештај житарица итд. Треба напоменути да су
махом сви домови били идентичних димензија,
нико се није истицао по иметку, што иде у прилог
мишљењу да се радило о егалитарном друштву,
друштву једнаких, међу којима је најстарији,
најмудрији старешина имао улогу саветника,
а не вође који свој ауторитет спроводи огњем
или мачем. Мудри старешина је сатисфакцију
проналазио у одобравању и поштовању околине,
као и у спознаји да стеченим искуством доприноси
добробити и бољој будућности заједнице. У
херметичким списима некадашњих алхемичара,
али и у белешкама старих грчких филозофа често се
спомиње златно доба, негде у далекој прошлости,
период од неколико хиљада година без ратова, без
глади, период када је за све било довољно свега;
и стварно, на скелетима тог доба нису пронађени
убоди или урези који би сведочили о ратовима
или о било каквој форми организованог насиља,
вишкови хране и донекле лагоднији живот утичу
на стварање робних резерви, утичу на “бејби-бум”
пошто се популација нагло умножила, подела

Сечива од опсидијана

будући да је чврст попут хируршког челика, при
чему су вешти мајстори знали да из сирових
комада извлаче танке, скоро провидне листиће;
стога је коришћен за
израду врхова стрела,
копаља, разних алатки
за сечење, али и за
примитивне хируршке
интервенције (што је
рез тањи, рана брже
зараста). Такође, још од
давнина га користе и
разни спиритуалисти,
шамани и алхемичари,
због
наводних
исцелитељских моћи.
Вршац
се
током
неолита налазио на
опсидијанском
путу.
Феликс
Милекер
бележи да је крајем 19.
века у околини Вршца
пронашао 5.434 комада
опсидијанских ножића,
при чему су највећи
комади били дуги 2,5
– 3 цм, а широки око
1,5 цм (мањи комад на
Путеви којима је опсидијан стизао на ове просторе
фотографији).
3.677
комада је пронашао на
локалитету „Wестранд“
послова и вишак слободног времена су омогућили (северозападно од Вршца, на ивици Великог рита),
и уметнички израз у виду израде антропоморфних 1.126 у близини Потпорња, 517 на локалитету „Ат“
фигурина,
просопоморфних
поклопаца
и и 20 комада код Козлука на падинама Вршачких
керамичких посуда фине израде.
планина. Сирови опсидијан је до наведених
• Јавља се прва трговина: Настају први вишкови локалитета пре око 7.000 година пристизао
и прве резерве, економија је мешовита те се са планина Требишов на граници Словачке и
развијају трговина и размена. Винчанци на Авали Мађарске, између градова Кошице и Мишколц.
налазе минерал цинабарит, живин сулфид, који Потом је материјал Тисом превожен до Опова
су под маскама топили да би од њега добили и Перлеза, одакле је пешке, преко Алибунара,
јаркоцрвену боју – цинобер. Овим пигментом су
бојили тканину и украшавали керамичке посуде,
према неким теоријама употребљаван је и као
антисептик и седатив. Док је цинобер Винчанцима
са Авале и из околине Винче служио као средство
за трговину, Потпорањ је био занатлијски центар
за израду фино печених посуда, стилизованих

кречом у белу боју због дезинфекције обојене
зидове од плетера и лепа (пруће и глина помешани
са сламом и песком уплетени око вертикалних
дрвених греда) и углачане подове. Овакав начин
градње, еколошки, уз уштеду енергије, данас је
хит у скандинавским земљама, пошто су плетер
у зидовима и глина у подовима омогућавали
циркулацију и минималну потрошњу енергије, а
посебан куриозитет представља употреба напа
уместо камина, што је додатно смањивало емисију
топлоте тако што је кроз напе из домова у највећој
мери излазио само дим. Зидају се куће на спрат,

Жртвеник и тег за мрежу

Поклопци са ликовима сова или мачака

Камена секира
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фигурина, жртвеника, просопоморфних поклопаца,
глачаног каменог оруђа у виду длета, секира, тесли,
чекића и других алатки. Потпорањ је такође био
центар за обраду вулканског стакла – опсидијана, и
на њему је пронађена друга по величини колекција
опсидијанских сечива на Балкану, највећа после
Винче. Бројност ових налаза, преко 3.000 комада,
указује на важност Вршца и околине у обради и
дистрибуцији опсидијана. Опсидијан је једина врста
природног стакла на планети, вулканског је порекла
и продукт хлађења лаве, при чему је за његов
настанак неопходно да се поклопи више процеса и
елемената. Присутан је од праисторијских времена,

долазио до Вршца. Према другој хипотези,
материјал је превожен Тисом до реке Муреш
(северна граница историјског Баната), одакле
је материјал такође копном (пешке, коња тада
није било у овим крајевима) преношен до Вршца.
Ваздушна линија Требишов – Вршац износи око 500
км, дакле пут копном је могао да буде много дужи
и напорнији услед мочвара и густих шума, а ако
је веровати хемијским анализама састава стакла,
три ножића потичу са грчког острва Мелос, које је
ваздушном линијом око 600 км удаљено од Вршца.
У давнини је дистрибуција опсидијана текла и
реком Иган која је извирала са Вршачких планина
у близини Марковца, потом је протицала долином
иза Великог Средишта, уливала се у Мали рит, а
затим је западно од Павлиша окретала на запад,
текући поред Селеуша и Иланџе, потом се између
Боке и Неузине уливала у Егентову бару, и одатле
напослетку у Тамиш.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ЗВЕЗДА ИЗЛОЖБЕ РОБОТА У ТОКИЈУ

„КАВАСАКИЈЕВ“ ЕЛЕКТРИЧНИ
ЈАРАЦ

Реномирани
јапански
конгломерат
„Кавасаки” најпознатији је по својим
спортским мотоциклима, али одељење за
роботику овог произвођача изненадило је
јавност представљањем једног од сигурно
најчуднијих електричних возила која
тренутно постоје.
Пред више од 140.000 посетилаца на
Међународној изложби робота 2022,
највећем светском сајму робота, одржаном
у Токију од 9. до 12. марта, „Кавасаки” је
представио робота за вожњу у облику –
јарца.
Машина се зове „бекс”, а име је добила по
козорогу (Ibex).
За време презентације робот је безбедно,
мада поприлично споро, каскао преко
бине, док је јахач са шлемом седео на
овом електричном возилу. „Кавасакијев”
електрични јарац опремљен је управљачем
какав се обично налази на мотоциклима
и може да носи возаче тежине до 100
килограма. Робот може и да клечи, како би
се јахач лакше попео и сишао с возила, а
рогови робота претворени су у ЛЕД светла.
Захваљујући наводно модуларном дизајну,
машина се може прилагодити одређеним
прикључцима како би се повећао капацитет
терета. Овај производ је још у фази развоја,
а предвиђа се да би могао да се користи за
превоз терета у складиштима и фабрикама.
Извор: Политика

МАЂАРСКА ИЗДАЛА УПОЗОРЕЊЕ НА СУШУ

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈЕ СЕ РИБЕ
РАЗМНОЖАВАЈУ
НА СУВОМ

Капелини *Сваке године дуж
обала Њу Фаундленда догађа се
незамислив призор. Огроман број
малих риба капелина се дословно
баца на песковите плаже. Око
милион тона рибе се копрца изван
воде, што је ненадана срећа за
галебове и друге морске птице
које се ту затекну. Капелини, наиме,
жртвују свој живот да би потомство
могло да се развија на безбедном
месту. Мужјаци покушавају да
оплоде јаја која су пре њих женке
испустиле на влажан песак.
Оплођена јаја положена на плажи су
много безбеднија од грабљивица, а
и на топлом ће се брже развити него
у хладној води океана.
Извор: Политика

ВЛАЖНОСТ ТЛА СМАЊЕНА ЗА 40 ОДСТО

Министарство унутрашњих послова Мађарске
је ове недеље издало упозорење на сушу за
територију целе земље, преноси Танјуг.
Према
министарству,
недостатак
кише
последњих недеља утиче на смањену влажност
у горњим слојевима тла, која је мања од 40 одсто,
док се очекује да ће топло и суво време које се
прогнозира за наредни период, додатно исушити
земљиште, преноси МТИ.
Према упозорењу, пољопривредницима је
дозвољено да користе површинске воде за
наводњавање без подношења захтева за дозволу
или плаћање надокнада.
Извор: Политика

УКИДАЊЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

РУСИЈА
ЗАБРАНИЛА
ФЕЈСБУК И
ИНСТАГРАМ
Суд у Москви забранио је у понедељак друштвеним
мрежама Фејсбук и Инстаграм рад на територији
Русије због, како се наводи, ширења екстремизма.
Ова одлука ступа на снагу одмах, пише у одлуци
суда, јавља Танјуг.
Судија Огла Солопова донела је одлуку по захтеву
руског тужилаштва, преноси ТАС С.
Извор: Политика
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ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО АУТО-СЕДИШТЕ ЗА СВАКО НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА

Град Вршац обезбедио је аутоседишта за свако новорођено дете, за
шта је издвојено 2 милиона динара,
а које је родитељима уручила
градоначелница Драгана Митровић
и истакла да је безбедност деце у
саобраћају један од приоритета Града
Вршца и да мере које град предузима
дају позитивне резултате.
– Драго ми је да смо после више од
две године поново у прилици да се
окупимо из једног лепог и корисног
разлога, а то је безбедност наше деце
у саобраћају. Поносна сам што Град
Вршац већ шесту годину за редом
бесплатно додељује ауто-седишта за
све наше најмлађе суграђане. Наша
локална самоуправа константно
ради на унапређењу безбедности
саобраћаја и у те сврхе сваке године
издваја значајна средства. Статистика
јасно показује да из године у годину
успешно
спроводимо
политику
безбедности у саобраћају бележећи

тенденцију смањења саобраћајних
незгода, посебно оних у којима су
учесници деца. Поздравила бих
и наше сараднике из Агенције за
безбедност саобраћаја, који ће
нам показати како да правилно
и употребљавамо ова седишта.
Град Вршац ће и у будућности
наставити да ради на унапређењу
безбедности саобраћаја улагањем
у опрему, едукацију и саобраћајну
инфраструктуру, а вама желим да
са својим малишанима уживате
у безбедној вожњи, истакла је
градоначелница Драгана Митровић.
У сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја одржана
је и презентација о правилном
коришћењу
ауто-седишта
јер
статистика показује да 80% родитеља
неправилно
употребљава
аутоседиште и своју децу излажу великој
опасности.

МАЛА ШКОЛА САОБРАЋАЈА

РАСКРСНИЦА СА КРУЖНИМ
ТОКОМ САОБРАЋАЈА

Раскрсница је део коловоза
на коме се укрштају, спајају или
раздвајају путеви у истом нивоу.
Кружни ток саобраћаја одвија се
супротно од кретања казаљке на
сату и дефинисан је саобраћајном
сигнализацијом.
На раскрсници са кружним
током саобраћаја не постоје
посебна правила већ се примењују
општа
правила
саобраћаја
као за друге раскрснице. У
нашој земљи највећим делом
кружне раскрснице регулисане
су
саобраћајним
знаковима.
Уобичајно је да на уласку у кружни
ток постоји саобраћајни знак
„уступање првенста пролаза“.
ВАЖНО ЈЕ ЗАПАМТИТИ:Возила
која улазе у кружни ток морају
уступити првенство пролаза
возилима која су већ у кружном
току.
Са по једном саобраћајном
траком за сваки смер и на прилазу
раскрсници и у самом кружном
току, возачи за кретање имају
на располагању само једну
траку приликом преласка преко
раскрснице.
Предност кружне раскрснице:

а) смањење броја саобраћајних
незгода
б) мањи временски губици
ц) већи проток возила
д) мања је брзина кретања

Савремене кружне раскрснице
су одлична мера управљања
брзинама,
јер
омогућавају
контролисано
смањење
и
уједначавање брзина возила

велики је проценат поштовања
и велики проценат прихватања
ограничења брзине.
Кад је реч о конфликтима
моторних
возила
кружне

проласка
е) смањење негативних утицаја
на животну средину, потрошње
горива, нивоа буке и емисије
издувних гасова.

у зони раскрснице. Познато је
да возачи одлично прихватају
примену кружних раскрсница.
Код
добро
пројектованих
савремених кружних раскрсница,

раскрснице имају мањи број
конфликтних тачака у поређењу
са другим раскрсницама.

Инструктор вожње
Драгиша Стјепановић
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РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ЉУБОДРАГА ЈАНКОВИЋА ЈАЛЕТА У БЕЛОЦРКВАНСКОМ МУЗЕЈУ

ПРИВРЖЕНИК МИТА

Приврженик мудрости уједно је
и приврженик мита

Петнаестог марта, у Музеју у Белој
Цркви отворена је, под називом
Митопоетика, ретроспективна изложба
цртежа Љубодрага Јанковића Јалета. Шест
дана пре тога, уметник је прославио свој
деведесети рођендан. Скоро читав век
провео је вредно радећи, истражујући,
учећи и преносећи несебично своје
знање другима.
Љубодраг Јанковић, рођен је у Пироту
1932. године. Основну школу и нижу
гимназију завршио је у Јагодини. Од 1947.
до 1951. године похађао је Средњу школу
за примењену уметност, а 1954. године
дипломирао је на Академији примењених
уметности (одсек сликарство) у класи
професора Винка Грдана. Године 1962.
изабран је за асистента на Катедри
примењеног сликарства на Академији
примењене уметности у Београду,

Аристотел
а пет година касније за доцента на
предмету Вечерњи акт. Члан УЛУПУДС-а
постао је 1957. године, а у чланство
УЛУС-а примљен је 1961. Поред низа
самосталних изложби, учествовао је и на
многим колективним изложбама у земљи
и иностранству. Предавао је на предмету
Акт, на Факултету примењених уметности.
Готово је немогуће стајати испред
радова Љубодрага Јанковића и остати
равнодушан. Чини вам се као да сте
ступили у неки нови свет, док се ређају
фигуре купачица, девојака, даждевки,
јахача, врачева и крадљиваца птица.
Размишљате о томе како су вам познати,
али не можете да се присетите одакле их
знате. Невидљива енергија која исијава из
њих, узнемирује, на један чудесан начин.
Када су га питали одакле су се појавила
та обличја и ти његови светови, аутор је

одговарао: „Покушавам да одгонетнем
одакле тај мој свет који има паралеле
са архаичним. Али не могу, то је, што би
рекао Крлежа, запретено негде у некој
праподлози...”
Изложбу Митопоетика, отворила је
госпођа Виолета Симић, председница
општине Бела Црква, а о аутору и
његовим радовима, говорили су Марко
Лађушић, професор на Факултету
примењених уметности и Игор Вокоун,
директор Народне библиотеке и Музеја у
Белој Цркви.
„Данас овде имамо изложбу нашег
професора Љубодрага Јанковића Јалета,
кога су студенти обожавали, који је био
стуб наше школе. Када је Академија
формирана, управо су професори као
Јале, утемељили нашу школу, утемељили
су професионализам младих уметника
који су касније стасали. Саградили су нови
свет. Као студенти су изградили простор
у коме су касније радили и амфитеатар
у коме су слушали предавања. Стасали
су у изузетне уметнике и формирали
нашу школу која је то што данас јесте.
Поносни смо на све оно што су нам ти
људи пренели. Љубодраг Јанковић је

несебичан човек који стварно воли људе
и који жели да да оно што има и зна...“,
речи су Марка Лађушића.
У каталогу приређеном за ову
изложбу, Игор Вокоун написао је да је
митологизација човечанства Љубодрага
Јанковића Јалета створена у језику
ликовности,
креирајући
сопствени
идентитет
ослобођен
устаљених
иконографских дефиниција. Да он
у
својим радовима спаја елементе
митско-историјских универзума Грчке,
Балкана и осталих простора на којима су
живели Словени, стварајући сопствену
препознатљиву иконографију митске
реалности. Брижно је одабрао мотиве и
његови цртежи говоре о Великој МајциЗемљи, Природи, где фигурација људског
тела егзистира у основном епицентру
медитације.
Бајке су спасиле светове. Бајке
нас никад нису изневериле. Као што
прилазимо бајци, тако приступамо и делу
Љубодрага Јанковића Јалета. Неће нас
изневерити ни он.

Т.Ђ.Ј.
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СЈАЈАН НАСТУП НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ У БЕОГРАДУ

ГРОМОГЛАСАН АПЛАУЗ БЕОГРАЂАНА
ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШНОМ АНСАМБЛУ
Народно позориште „Стерија“ у Вршцу
представило се у недељу, 20. марта,
београдској публици са представом
„Фалстаф – веселе жене виндзорске“
Виљема Шекспира у режији Даријана
Михајловића.
Представа је пред препуном салом
одиграна на Великој сцени Народног
позоришта у Београду а публика је
ансамбл вршачког народног позоришта
наградила громогласним аплаузом.
Представа је отворила фестивал класике
„Вршачка позоришта јесен“ и освојила
награду за колективну игру. Судећи по
позитивним коментарима, позориште
очекује позив за још једно гостовање
у Београду, а у најави су гостовања по
целој Србији.
ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (159)

ТРИПТИХОН ИДЕНТИТЕТА
НАШЕГ ОПСТАЈАЊА

Захваћени смо чудовишним детерџентом,
средством за бељење и прање умова времена
нове стварности. Идентитет је сведен на тричаву
моду, хир, нешто нестварно као стварност сајбер
света. А трајност Триптихона Паје Јовановића,
његова стаменост и непотрошивост, указује
и именује, хируршки прецизно и болно, што
мање суштинског идентитета то више јасне
неспособности да се снађемо у галиматијасу света
нове лакоће живљења која се распрши кад дођу
рачуни. Лучност је виши ментални сервис, свесни
модул давно оствареног сајбер - конструкта у
сваком уму који обрћемо преиспитујемо, у коме
се присећају нагони, архетипи и безбројни слојеви
модули знања којима морамо да баратамо у свету
конкретног језика, вере, културе и економије. То је
наше копље и штит наше моћи и наш оклоп и тако је
у сваком човеку света. То еволуира, али еволуција
није тотално разголићавање равно беспомоћности
у свим изазовима.
Фаме које су мистериозне као појам дубоке
државе, тајанствених моћних сила, правила воље и
суштинско извршене акције опстајања друштва свој
пандан у појединцу има од имунитета, белих крвних
зрнаца до мудрости уткане у колективном сећању
свих врста да смо благословени да преживимо у
одређеној клими, географији која нам је рођењем
дата да је одржавамо, живимо од ње и никад је не
упропастимо.
Свака дузбока држава онолико је ефикасна
колико друге дубоке државе нису отпорне.
Уметност сама данас сведена на забаву,
домишљатост, постмодерно заглупљивање, већ
дуго није наш шаптач, помагач, анђео чувар,
страствена иницијација. Уместо забаве, као тек
делића ритуала уметности, она је суштински
квалитет наших умова која је буквално изумела
изградила човека.
Бајковита прича о самородним пламеновима
креативности превратничког погледа на свет који

се редовно а спорадично рађа у свим временима
на свим територијама где живе људи, па се та бића
креативности одену рухом разних уметности игре,
слике, уметности, љубави свих врста и уселе у умове
других људи и активирају њихове умове на начин
који им еволутивно ускраћена уметност божански
то поправља. Дар даровања дара даровитости, који
помаже као чудесни шапат охрабрења, чини да
људи превладавају тешкоће и преживе.

мртви делић покрене се, тражи , пронађе сличну
секвенцу у домаћину, живом ткиву, откривајући
свој идентитет.
Зар ово није као ехо онога што одувек ради
моћ уметности а немамо појма о знањима,хемији
и биологији. Уметничко дело са уплетеним
креативним кодом мирује хиљадама година и
човек који то види, прочита или чује пусти у свој
ум тај код из дубоке хибернације, постаје торпедо

Наравно у временима кад се други боре место
нас , кад нам је, чини се, све сервирано на тацни,
коме треба таква уметност која обавезује, отрезни?
Научници већ неко време успевају да остварују
чудо – сасушени, хиљадама година стар сегмент
секвенце ДНК убаци се у етријеву шољу са
хранљивим раствором. Целокупне ДНК и тај давно

који експлодира и активира превратничку мисао.
И то показује да и после вечности постмодерне
њена владавина ће се кад тад саплести код праве
уметности као у ренесансама свих врста које су се
толико пута дешавале.

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

Т. Сухецки
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НА МОЛБУ И ПРЕДЛОГ СУГРАЂАНА

СТАЗА ДО ПАВЛИША
САДА ИМА КЛУПЕ ЗА
ОДМОР

Пешачка
стаза,
која
спаја
градски део Вршца и насеље
Павлиш, коју свакодневно користе
мештани Павлиша, уочи пролећа
добила је нови изглед и постала

Павлиш организовали су уређење
стазе постављањем клупа на
одмориштима стазе. Имајући у виду
колико је овај простор значајан за
пешаке и бициклисте у свакодневном

је
приступачнија
шетачима,
рекреативцима
и
спортистима
нашег града. Суграђанима су на
располагању клупе које служе као
одморишта.
На молбу и предлог више
суграђана ЈКП “Други октобар” и МЗ

кретању, рекреацији и боравку на
овом потезу, задовољство нам је што
смо заједничком акцијом улепшали
и овај део града и омогућили
пријатнији боравак корисницима и
мештанима Павлиша, истичу из ЈКП
“Други октобар”
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К УЛ И Н К У В А Р

ВАЛДОРФ
САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:
- 1 већи корен целера
- 3 кашике мајонеза
- 1 лимун
- 1 већа кисела јабука
- со
- 200 мл киселе павлаке
- 70 г ораха

ПРИПРЕМА: Јабуку и целер
ољуштити. Јабуку очистити од семенки
и исећи на коцкице, а целер крупно
нарендати. Помешати целер и јабуку
НАМИРНИЦЕ:

и посути соком од лимуна. Павлаку
и мајонез умутити, па прелити преко
целера и јабуке, добро сјединити и
ставити да се охлади. Салату пре служења
посути крупно сецканим орасима.

ШАРЕНА СЛАНА ПИТА

- 500 г кора за питу
- 300 г Матијевић пилећих
прса
- 200 г шаргарепе
- 200 г грашка
- 100 г паприке
- 200 г Матијевић барене
сланине
- 250 г качакаваља
- 1 црни лук
- 100 мл млека
- 1 јаје
- 50 мл уља

ПРИПРЕМА: Скувати Матијевић
пилећа прса у посољеној води. Очистити
од костију, уситнити и динстати на мало
уља заједно са исецканим црним луком и
Матијевић бареном сланином. Шаргарепу
и паприку исецкати на коцкице и заједно са
грашком кувати 2-3 минута у прокључалој
посољеној води. Додати у пилетину и
динстати још око 5 минута. У охлађену смесу,

НАМИРНИЦЕ:
Кора:
- 5 јаја
- 200 г млевених бадема
- 80 г путера
- 80 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 2 кашичице прашка за
пециво
- 2 кашике сока од
поморанџе
-200 г чоколаде
Фил:
- 250 мл слатке павлаке
-250 г чоколаде
- 1 кашика ликера од бадема

ПРИПРЕМА: Кора: Шећер,
ванилин шећер и путер пенасто умутити.
Додати жуманца, млевене бадеме, прашак
за пециво, сок од поморанџе и растопљену
чоколаду. На крају лагано умешати чврст
снег од беланаца. Смесу излити плех од
рерне обложен папиром и премазан
путером. Пећи око 50 минута у рерни
претходно загрејаној на 180°Ц.
Фил: Загрејати слатку павлаку до тачке

додати нарендани качкаваљ. Помешати
млеко, умућено јаје и уље. Кору премазати
том мешавином, преко ставити другу кору,
опет премазати, па трећу и опет премазати
мешавином од јаја. На крају ставити фил
и уролати. Ређати у науљен плех и одозго
премазати преосталом мешавином од јаја,
млека и уља. Пећи у загрејаној рерни на
200°Ц док пита порумени.

А М А Р Е ТО
ТО Р Т И Ц А

кључања (не сме да прокључа), па прелити
преко чоколаде изломљене на комадиће.
Мешати док се не добије глатка смеса.
Охладити, па умутити миксером док се не
удвостручи волумен и умешати ликер од
бадема.
Охлађену кору исећи на кругове (може и
чашом), па уоквирити обруцима. На сваки
круг нанети фил и поравнати. Ставити у
фрижидер да се добро стегне. Декорисати
чоколадним украсима.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

11. март 2022. Зрењанин
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
A NEMZETKÖZI NŐNAP

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE

E

feltámadt Krisztus békét ajándékozott a tanítványainak. Ahogy minden szentmisében halljuk:
„békét adok nektek, az én
békémet, nem úgy, mint a
világ”.
Jézus biztos volt, hogy
amig ember él a földön, a
béke sohasem lesz egy állandó állapot. Túl erős a Gonosz a világon, az élő Gonosz, Isten ellenségének a
lelke, aki csak azon dolgo-

Az idén is megemlékezünk
március 8 - ra a nőnapra
zen a napon, mi férfiak
mosolyt szeretnénk csalni
a nagymamák, feleségek a
barátnők arcára, személyel szóló ajándékkal, együtt ünnepelni a kedveseinkkel, a nőkkel.
Emlékezzünk vissza mégis e jeles nap erdetére. A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a női jogok napja, amelyet 1917 -től (Magyarországon
1948) minden évben megünnepelünk. A nőnap eredetileg
munkásmozgalmi harc, a nők
egyenjogúságáért való küzdelemmel kezdődött 1857 –ben
New Yorkban.

E jeles eseményről emlékezünk meg ezen a napon. Az ünnep kapcsán a muzslyai nőszervezet elnőkaszonyával Molnár
Rózsával beszélgettünk. Immár
második éve a járványügyi helyzetre való tekintettel zárt körben saját székházunkban a tagság körében fogunk ünnepelini-mondja a muzslyai nőszervezet elnökasszonya.
E nap az egyesület számára
jó alkalom, hogy köszönetünket fekjezzük ki a szervezetünk
azon tagjainak akik rendszeresen a többi cisvil szervezettel
együtt résztvesznek a település
közösségi életében, és munkájukkal minden esemény szervezéséhez hozzájárulnak. Saját
tagjaink munkáit viszont a legkülönböző kiállításokon tudjuk
bemutani, ahol a látogatók a
szebbnél-szebb kézimunkáinkat tehinthetik meg.

„

Az idén is szűk
körben ünnepelnek a
muzslyai nők

Felhívás!
A

KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

»Molnár Rózsa

A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BÁCSKOSSUTHFALVI NEMZETKÖZI KISÜSTIVERSENYEN

Fákat ültettek
az elsősök
A
muzslyai Szervó Mihály
Általános Iskola központi épületének első osztályos
magyar és szerb ajkú tanulói
is részt vettek az Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium Ültess fát! elnevezésű akciójában, melynek során több mint 200.000 facsemete került földbe az ország
egész területén. Az elsősök – a

tanítónénik segítségével - két
ezüstfenyőt ültettek el a tanintézmény előtti parkban. A gyerekek megígérték, hogy amíg az
általános iskolai tanulmányaik
tartanak, gondozni fogják a fákat. Ebből az alkalomból a tanulók megismerkedtek a környezet megóvásának fontosságával és az erdősités népszerűsítésével is.
BORBÉLY TIVADAR

bácskossuthfalvi VIII.
Nemzetközi Kisüstiversenyen a muzslyai Hallai Attila birsalmapálinkája ezüst-, a
kajszibarackból készült kisüstije pedig bronzminősítésben
részesült. –Közel tizenöt éve
foglalkozom pálinkafőzéssel.
A jó, minőséges és finom pá-

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA-HÍREK AY EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉRŐL

linkához a gyümölcsnek érettnek és egészségesnek kell lenni. Ezenkívül nagy odafigyelést
igényel az erjesztés is, és természetesen a nedűt hagyományos kazánban kell előállítani
– tudtuk meg a muzslyai pálinkafőzőtől. Gratulálunk!

Benépesült az eleméri templomkert fiatalokkal
2

»A munkaakció résztvevői

zik, hogy egymás ellen irányítsa az embereket, meg
természetesen Isten ellen.
Ezért a békéért mindig is
imádkozni kell. Mert nem
csak a mi tevékenységünktől
függ az, hanem Isten működésétől is.
A világon több tucat háború van folyamatban, de
az amely pár nappal ezelőtt
kezdődött el Ukrajnában,
sokkal közelebbről érint
minket, mint azok, amelyek
távoli országokban dúlnak,
távol Európától. Minősíteni
az orosz aggressziót Ukrajna

A Szerbiában élő Katolikus Egyház ezért március
13-ra gyűjtést szervez a háború áldozatainak megsegítésére. Ezen a napon minden misén gyűjtést tartunk
ezeknek az embereknek a
támogatására. A begyűjtött
összeget a Caritas központi irodáján keresztül fogjuk
eljuttatni a rászorulóknak.
A gyűjtés eredményéről és
a segítség továbbadásáról
ugyancsak mindenkit informálni fogunk.
DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD
NAGYBECSKEREKI PÜSPÖK

Tordaiak találkozója
E

Újabb muzslyai siker
A

022. március 3-án fiatalok
hangjától volt hangos az eleméri templom környéke. Ezen
a szép napos délutánon a nagybecskererki püspökség szervezésében dr. Német László SVD
püspök, a püspökség munkatársai valamint a muzslyai Emmausz fiúkollégium lakói kimentek Elemérre, hogy megszépítsék a templom környékét. A templom körül ötven darab tuja facsemetét ültettek el
a nap. Miután a feladatot elvégezték, visszatérve a püspökségre a résztvevők egy kis agapéban részesültek a püspökség jóvoltából.

»Segítség a rászorulóknak

TORDAI MŰVELŐDÉSU NAPOK

»Hallai Attila

»Faültetési akció

ellen nem a mi feladatunk,
jogos-e vagy nem, ezt sem
tudjuk mi eldönteni, de az
biztos, hogy háborút vezetni úgy, ahogy ma látjuk: civil
célokat bombázva, egész városok szétlőve, az emberiség
és Isten elleni bűn. Ezt különösen ukrán embertársaink
élik meg a saját bőrükön.
Segítségre szorulnak
ezek az emberek, akiktől
az orosz aggresszió annyi
mindent elvett.

zen a hétvégén a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat keretében rendezik meg a hagyományos
három Torda találkozóját. A március 11. és 13. között zajló
eseménynek a következő a programja:
Március 11. – péntek
Délután- A küldöttségek érkezése
Március 12. – szombat
9,00-13,00 Látogatás Nagybecskerekre és a nevezetességek megtekintése
17,00 Szentmise
17,45 Koszorúzás a kopjafánál
18,00 Sütemény készítő verseny a művelődési otthonban
19,00 Közös ünnepi műsor
Március 13. – vasárnap
8,00-9,00 Elköszönés a küldöttségektől

B. TIVADAR

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGEK

Megemlékezése
Muzslyán és
Nagybecskereken
M
uzslyán március 13-én
rendeznek megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából. Az ünnepség, melyet a Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesület szervez, 17 órakor veszi kezdetét
szentmisével, melyet a helybeli Mária Szentneve templomban mutatnak be, majd
ezt követően az Egyesület
székháza előtti Petőfi-szo-

bor koszorúzására kerül sor,
majd alkalmi ünnep műsorral zárul a megemlékezés.
Nagybecskerekn a megemlékezés a katolikus temetőben kezdődik március
14-én 15 órakor Szemere Pál
honvéd őrnagy emléktáblájának a koszorúzásával. A
nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben az ünnepi műsort március 14-én, 18.00 órai kezdettel rendezik meg.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На продају плац од 12
ари у улици Цара Лазара
35 у Вршцу са комплетном
инфраструктуром. Звати после
16 часова. Тел: 066/503-0323.
Хитно на продају приземна
кућа
делом
реновирана,
помоћне
просторије,
земљиштљ, воћњак, башта, врт,
Влајковац, Змај Јовина 33. Тел
060/5050276
На продају мања кућа
у Авалској 7 у Вршцу. Тел.
065/8391800 или 061/1068893
На продају спратна кућа
на тргу Андрије Лукића,
легализована
са
свом
инфраструктуром.
Тел.
064/6859415 и 064/2805881.
Продајем стан 59 м² на
одличној
локацији.
Тел.
069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
улици (иза психијатрије) вода,
струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона „Белуца“
Павлиш (улаз у Павлиш). Тел.
062/329812
Викендица
(спратна)
у
Козлуку, са (радним) базеном,
реновирана
и
укњижена,
струја, вода, канализација,
48.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210
и 0603603311.
Испред
раскрснице
за
Велико Средиште продајем
12 ари, десна стрна, 100
метара од асвалта, добро за
виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210
и 0603603311.
Број

1370

Продајем кућу у Јабланци,
9 км од Вршца, у центру села.
Цена повољна. Тел. 013/830-753
Продајем стан 70 м² са
двориштем 15х15 м, у лепом
делу града (паркет, цг, аларм)
није дворишни стан! Тел.
061/6509999.
Продајемо кућу 140 м у
Пећкој 15, плац површине 720
м. у склопу се налази гаража.
Може и замена за стан. Тел 013/
837631 и 064/2805862.
На продају дворишни стан
у Белој Цркви, улаз до улице,
у центру, Партизанска улица.
85 квадратних метара. Тел:
061/258-3124.
На продају спратна кућа на
плацу 730м², посебно гаража.
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и
064/2805862.
На продају стан на првом
спрату 57 м² у центру, боце за
угљен диоксид 2 ком, Кирби
усисивач. Тел. 064/2355436
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан.
Тел. 063/8829782
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан уз
вашу доплату. Тел. 060/0834926
Продајем кућу Х. Пинкија
код парка 120м²плус помоћне
просторије на плацу од 5,3 ари.
Тел.064/1286044 и 064/1541644.
Стан на Војником тргу мењам
за викендицу на Брегу или Соко
Бањи. Тел. 831-117
Стара
кућа
са
свом
инфраструктуром плац 1600м²
близу центра широка улица.
Тел. 064/1979069
Потребна кућа или плац
у Вршцу на локацији улице
Други октобар, синђелићева,
Брегалничка, Радакова, Југ
Богдана, К. Марка, Светозара
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Милетћа,
Фрушкогорска,
Банатска. Тел. 064/1955269
Купујем стан од 39-45 м² у
Вршцу или замена стана овакве
квадратуре за гарсоњеру до 30
м² на првом спрату код Дома
пензионера уз нашу доплату.
Тел. 064/1955269.
У Малом Средишту продајем
мању кућу или мењам за стан у
Вршцу. Тел. 069/721949
Продајем 20 ари и 69 м²,
земље у викенд зони Думбрава,
на плацу је доведена вода
а у близини има струја. Тел.
013/2105496 и 064//4406530
Продајем стан 70 м² са
двориштем 15х15 у Вршцу,

рачуна, апартмани се налазе
у центру града, паркинг и Wifi
гратис.Тел. 0638406977
Мањи локал за издавање
у Вршцу погодан за девојке
које шминкају, раде нокте...
Повољно. Може и за одлагање
некварљиве
робе.
Тел
069/2119565.
Издавање
локала
(канцеларија), 42
м², на
Светосавском
тргу.
Тел.
064/1979069

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
Продајем пиштољ ЦЗ 99 ,
корито за клање и тучани казан.
Тел. 063/308-331.
Продајем електрично ћебе
димензије 160х80, витрину,
старинске пегле, 4 тепих стазе,
један тепих и черупаљку за
пилиће. Тел. 064/4902239
Продајем
нов
дрвени
прозор 70х60 цм, вакум стакло
Тел. 064/5264980.
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел.
063/ 1871673.
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
Продајем
два
исечена
ИЗДАВАЊЕ
стабла ораха. Тел. 060/1671519
Издајем
намештену и 013/401-210.
Продајем
четворокрилни
арсоњеру у центру
града,
цг, клима, кабловска. Тел. прозор 2,40х1,60 са ролетнама
у
одличном
стању.
Тел.
061/1481727.
Издајем стан запосленој 065/8340611
девојци. Тел. 060/7401210 или
Продајем предратни круњач
060/3603311.
кукуруза (у добром стању) Тел.
Апартмани за издавање у 060/8435097
Вршцу и Панчеву за домаће и
Продајем џак за бокс, црвени
стране фирме плаћање преко
није дворишни стан!. Тел.
061/6509999.
Продајем стан 80 м² у Вршцу
(паркет, цг, 3 терасе). Тел.
061/6509999.
Хитно у Шушари продајем
мању кућу, главна улица на
лепом месту, чврсте градње,
велика
окућница,
башта,
сва
инфраструктура.
Тел.
063/7608985.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
Продајем домаћу ракију
лозовачу од грожђа „Хамбурга“.
Тел. 064/1818917.
Продајем очуван трокрилни
орман (шифоњер). Повољно.
Тел. 064/1818917.
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7
мм. Тел. 064/3855729.
Дајем часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста, коректуре, лектуре,

нове. Тел 060/8070109.
На продајем Томос АПН 6С.
Тел. 065/2839461
Припрема математике за
пријемни на факултет. Тел.
013/2839461
Стрељачком
удружењу
„Тане“ Вршац за потребе
спортског
стрељаштва
потребни пиштољи у калибру
9мм. Тел. 064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв,
грејалице на струју, тепихе

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.

прелома, дизајна, штампа
свих врста, професионално.
Повољно. Тел. 069/626699 и
013/835-129.
Продајем гумени чамац
„Зефир“
4К,
диммензија
2,10х1,05 м, са веслима у
одличном стању, погодан за
пецање. Тел. 061/3071085.
Продајем ауто гуме са
челичним
фелнама,
Сава
ескимо 195/65 Р15, 5 рупа, као

различитих величина, машине
Багат и Сингер, бојлер плински.
Тел. 830-753
Продајем патике нове 39 број
црно са малим апликацијама
нове 1.500 дин, и црне скроз
39 број 1.000 дин и бунду од
вештачког крзна црна дуга 4244 број , нова, 2.000 дин. Тел.
064/1319128
Продајем на велико 5
литара и више одличну ракију

Дана 26. марта навршава се 15 година од кад није са нама наша драга мајка и бака

ВИДА САЈДЛ
1952-2007.

Памтимо те кроз најлепше успомене и чувамо од заборава.
Твоји Марија и Иван са породицама

од шљиве, кајсије, крушку и
грожђа. Тел. 065/2579100
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.
0644222700
Продајем Томос аутоматик
регистрован до јуна. Тел
061/2660848.
Продајем шиваћу машину
PFAFF
230
ендларица,
исправна, кабинет (8000дин)
електромотор
за
круњач
исправан (6000 дин). Тел.
062/310-915
Продајем ракију лозовачу
и два бурета од по 100 л. Тел.
060/3805110
Грађевински
послови
(зидаље,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције, фасада стиропор.
Повољно и квалитетно. Тел.
061/2656204
Два женска бицикла 18
брзина, америчке производње,
у одличном стању (као нови).
Тел. 064/4256130
Продајем расипач ђубрива
и сејалицу за жито 18 реди. Тел
065/2579100.
На продају кожна јакна
(тања) скоро нова, апарат
за воду (греје и лади), радне
ципеле бр 41, радне панталоне
и радну јакну наранџасту. Тел.
064/1432911
Једнодевни товни пилићи
„чили
вили“
једнодневни
гушћићи, младе коке носиље
од
годину старости. Тел.
064/4256130
Продајем бунду неношену
женску. Тел. 0613004439
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону
мању на развлачење (тросед)
и тренажер за ноге, погодан
за кућне теретане, за женске
особе. Тел. 064/6357325.
Продајем домаћу ракију и
два лустера новијег дизајна.
Тел. 064/1830018.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906253.
Продајем машину за прање

судова. Тел. 069/1117040.
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.
064/1979069
Намештај
нов, кухиње,
плакари и све остало сечење
и
кантовање
плочастог
материјала. Тел. 060/7506065
Комплет
трпезарија,
2
плинске пећи (исправне), тепих
3х2м, ормар двокрилни, угаона
гарнитура за спавање, тросед
за спавање. Тел 064/4256130
Математика припрема за
пријемни на факултет. Тел.
013/2839461
Жена средњих година тражи
стару особу за доживотно
издржавање за кућу или стан,
Тел. 061/8139998.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица
(ново), стилске фотеље нове,
сет за ручавање за дванаест
особа. Цена по договору.Тел.
064/1335373
На продају врло очуван
бојлер Горење од 80 литара,
цена 6.000 динара. Тел.
064/0459560
Продајем комплет летњих
гума, пловне, мало коришћене
„HANKOOK“ , димензија 195/65
Р15 Тел. 065/3184084
Продајем
зимске
гуме
потпуно нове „Клебер“ –
крисалп ХП3, димензија 185/65
Р15, на челичним фелнама
са 4 рупе (4 х100мм) Тел.
065/3184084
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
Rottweiler-првобирано
мушко штене од родитеља
шампиона Немачких крвних
линија. Желите правог Rotta?
Чујемо се. Тел. 064/3906276
Вршац
Продајем
комбиновани
креденац, тепих 3х2 м, лустер
са пет кугли и три тв сточичћа.
Тел 061/1844316.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ: ФРАНЦУСКИ И СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕР #1

КАКО СЕ САКРИТИ
КАДА ВИШЕ
НЕМАТЕ ГДЕ ДА
БЕЖИТЕ?
Трилер који истражује сложеност
људског ума и начин на који се носимо
са болом, водећи нас до неочекиваног,
експлозивног расплета.
Нормандија, 1986. године. Млада
новинарка Сандрин Водрије сазнаје да јој
је бака Сизан, коју никад није упознала,
оставила у наследство све што је имала.
Због тога Сандрин одлази у кућу у којој
је Сизи живела сама, на једном острвцету
недалеко од обале.
Када стигне на то сиво и хладно
острво, Сандрин открива да на њему
живе само четири остарела становника.
Сви они описују њену баку као срдачну
и шармантну жену, што је далеко од
слике коју је она имала о њој. Међутим,
атмосфера на овом месту веома је чудна...
Сандрин убрзо схвата да становници
крију неку тајну, али и да се плаше
некога – или нечега. Ипак, зашто онда
нико од њих не напушта острво? Шта се

догодило са децом из летњег кампа који
је изненада затворен 1949. године? И ко
је заправо била њена бака?

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 „Острво тајни“,
које ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Невине“, освојиле су је
Данијела Корбуц и Данијела Маринковић.
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 ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20. БРОЈ
323, 24. МАРТ 1995.

УСКОРО ФАБРИКА СЛАДОЛЕДА
Корпорација ВИК је међу ретким колективима који су успели
да у време блокаде остваре снажан развој и по производним и
пословним резултатима сврставају се међу водеће на тлу Југославије.
У основи пословне политике Корпорације је стална борба за
квалитет производа високе профитабилности, улагање у младе и
стручне кадрове, ширење фирме и брига за запослене. Корпорација
функционише
као
асоцијација
седам
предузећа од којих се
четири налазе у Вршцу.
Вик – Индустрија за
производњу кекса има
производни програм
од 80 врста слаткиша
и то кекса, медењака,
чајног пецива, вафла, и
дезерта, сазнајемо од
др Драгице Станојловић,
персоналног директора
Корпорације. Месечна
производња је преко
350 тона и нема залиха.
У 94. години асортиман
је обогаћен са три нове
врсте чајних пецива,
а у монтажи је линија
за тврди кекс дневног
капацитета 15 тона.
Ових дана кренуће се са још шест нових производа на постојећим
линијама, а ради се о програму дезерта у малим паковањима.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20. БРОЈ
323, 24. МАРТ 1995.

ДВА ГРАДА

Умро је Готфрид (Голо) Ман, син Катје и Томаса
Мана. У осамдесет и петој години. Тек после очеве
смрти почео је озбиљно да пише. Валентајн и
Историја Немачке 19. и 20. века су му главна дела.
Живео је у Килхбергу, Ландштрасе број 39, на обали
Циришког језера, у родитељској кући.
Ервин Мареш, Желимир Ђорђевић и ја били смо
код њега на вечери у октобру 1983. Сва светла у
згради, на три нивоа, била су упаљена и осветљавала
су тамну језерску воду. У суморној кишовитој вечери
то је деловало попут драгуља. Голо се пожелио на
болове у коленима. Вечера је завршена компотом од
шумских јагода. Јели смо их сребрним кашичицама
на којима је био угравиран монограм МТМ.

Сутрадан смо Ервин и ја отпутовали у Швебиш
Гминд. На железничку станицу одвезао нас је
Желимир „фолксвагеном“. „Гминд је сладак град“,
рекао је Ервин.
Шетали смо по његовом језгру, малим улицама, и
слепим, као да се крећемо по лавиринту.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (29)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик
Краљ Матија Праведни,
син Јована Хуњадија, који
је део свог живота провео
у Банату и према једној
верзији био рођен Банаћанин,
реорганизовао је, уз помоћ
италијанских
виноградара,
цело
виноградарство
и
омогућио процват токајског
виногорја. Он је донео је
у земље сорту фурминт.Од
те врсте, тада је вероватно
донета лоза и у наш крај, али
не можемо пружити никакве
писмене доказе. Да ли се
фурминт тада овде заувек
одомаћио, такође нам није
познато. Можда је тако било,
а можда и није. Данас имамо
читаве винограде засађене
фурминтом.
Краљ Владислав II платио
је, тако је записано, за једно
буре вина године 1494. 10,5
златних форинти. Овај износ
био је према тадашњем
схватању, изванредно висок
и представљао је доказ да је
вршачко вино већ било славно
и одлично. Да ли је било у
питању црно, бело или вино
ружица (шилер), није нигде
забележено, тако да се сорта
не може ни назрети.
Евлија Челебија, високи
турски војни достојанственик
и историчар, спомиње у
једном свом делу, да су овде на
бреговима, до висине Вршачке
куле, у 60. годинама 17. века
били виногради и хвали
пријатан укус плаво г грожђа,
само за вино каже да је било
опоро. (Што значи да се он,
као добар муслиман, огрешио
о забране из курана). Чини се
да се радило о сорти кадарка

и да се вероватно радило о
лоше припремљеном вину.
(У тадашње време овде су
виноградари били Срби и
Румуни, јер Турци се нису тиме
бавили и долазили су само
на готово. За Србе је познато
да више воле да конзумирају
црвено вино, које означују као
црно).
Кустос Феликс Милекер,
у
свом
делу “Историја
виноградарства у Банату
пре 1716. године” износи
многе
занимљивости
из
23 виноградарска места у
Банату и 49 информација о
виноградарској проблематици
у средњем веку, али о сортама

винове лозе није могао ништа
поуздано
саопштити,
јер
о томе не постоје никакви
записи из тог времена.
Након пада Темишварске
тврђаве,
маршал
гроф
Клаудиус Флоримунд де Меран
је већ 1716. године почео да се
бави мишљу о колонизацији

Баната
римо-католичким
Немцима из царства по
налогу виших инстанци. Убрзо
затим дошли су виноградари
из Рајнске области, који су
се овде бавили искључиво
виноградарством.
Овде су наишли углавном
на плаве сорте и само на
малобројне беле. Вероватно су
то биле оне врсте грожђа, које
се и данас гаје, односно које
су до појаве филоксере под
општим називом “европска
лоза”.
Постоји неколико записа
са почетка 19. века, који о
о сортама грожђа скоро
ништа не саопштавају и са
становишта ове расправе
немају неки значај. Из њих се
може једино сазнати боја вина,
својства, цене и место одгоја.
Пре
одржавања
Виноградарског
конгреса
1935.г. био сам задужен да
напишем историјат сорти
винове лозе у нашем крају.
То сам и учинио. Материјал
нисам могао сакупити из
документа
или
писаних
дела, јер таква не постоје.
Морао сам се задовољити
подацима које сам мукотрпно
сакупљао. Углавном је то
било усмено предање, које
је у одсуству других извора,
значајно и с историогрфаског
гледишта. Ни данас не постоје
веодостојни
статистички
подаци о величини разних
сортних винограда и попис
разних сорти грожђа, које се
овде гаји. То би био задатак
надлежних служби државне
администрације, који би већ
коначно требало остварити.
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У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШУМА

С

ПОСАЂЕНО ДРВЕЋЕ У ПАРКУ
СТАРОМ 62 ГОДИНЕ

адњом и формирањем парка
у оквиру Пољопривредне
школе, у понедељак, 21.
марта, обележен је Дан шума, али
и завршена пролећна садња на
територији Града Вршца у оквиру
које је засађено 1.000 нових
стабала.
- Посебно ми је драго што смо
Светски дан шума обележили
акцијом баш у Пољопривредној
школи и на тај начин завршили
пролећну акцију садње на
територији Града Вршца, истакао
је Слободан Јованов, члан
Градског већа за заштиту животне
средине.
Нови парк свакако ће бити леп
украс за вршачку Пољопривредну
школу, која је већ доста дрвећа
засадила на својим имањима још
од кад школа постоји, а коју је
пројектовао чувени Вршчанин
архитекта Драгиша Брашован.
- Овде имамо и листопадног
и четинарског дрвећа, а парк
који се тренутно налази у кругу
школе основан је 1960. године,

тако да сада има преко 60 година
старости. Због тога смо морали
током зимског периода да један
део стабала посечемо и да на овај

начин заменимо другим стаблима,
истакао је Срђан Клиска, директор
Пољопривредне школе.
Град Вршац претходних дана

организовао је и акције садње
дрвећа у Гудуричком насељу и
селу Влајковац.
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СПОРТ
КОШАРКА
ВРШАЦ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА САВЛАДАО НОВОСАЂАНЕ У МИЛЕНИЈУМУ

ВРШЧАНИ СТРУЧЊАЦИ ЗА АБА 2 ЛИГАШЕ
Нови тренер Вршца Синиша Матић победом
је дебитовао у Центру Миленијум. Вршчани су
заслужено после преокрета у другом полувремену,
савладали новосадског АБА 2 лигаша пред
својим навијачима и за корак се приближили
пласману у Суперлигу. Војводина је меч почела
са великим самопоуздањем а игру изабраника
тренера Мирослава Николића креирао је тандем
Беслаћ – Бањац. Гости су у 13. минуту тројком свог
најефикаснијег играча Беслаћа повели са 14 поена
разлике (34:20), али је Вршац одговорио са две тројке
капитена Димића и кошем Јурчека чиме је и најавио
велики резултатски преокрет. На одмор се отишло
са предношћу Војводине од пет поена (44:39), али
је тројка Димића у последњој секунди првог дела
меча максимално подигла самопоуздање његовим
саиграчима. У другом полувремену Вршац је
заиграо као препорођен. Податак да су Новосађани
до краја меча постигли свега 25 поена добољно
говори о чврстини вршачке одбране, али и о
борбености и пожртвовању домаћих играча. Вршац
је преузео вођство у финишу треће четвртине када
су погађали Димић, Илић и Јурчек за предност од 5
поена (63:58). У последњих десет минута тереном је
доминирао вршачки квартет Димић, Илић, Јурчек,

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 76:69
(18:25, 21:19, 24:14, 13:11)

Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 200, судије:
Обркнежевић, Арсенијевић, Влаховић.
ВРШАЦ: Радовановић 2, Дукић, Л. Јовановић, Агоч
5, Илић 16 (5 ск), Јурчек 13, Васиљевић 15 (11 ск),
Димић 19 (5 ас), Јековић 3 (7 ск), Тејић 3.
ВОЈВОДИНА: Бањац 10, Беслаћ 24 (15 ск), Марић,
Недељков 5, Гаћеша 5, Бјелица 2, Миротић, Поповић
12 (8 ск), Вучетић, Нил 9 (4 ас), Зарић 2.

СИНИША МАТИЋ НОВИ ТРЕНЕР
КОШАРКАША ВРШЦА

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 27. КОЛО
Вршац - Војводина 		
Нови Пазар - Колубара
Слодес - Здравље		
Металац - Младост		
Златибор - Слога		
Дунав - Раднички
Слобода - ОКК Београд
Тамиш -Динамик		

76 : 69
89 : 83
62 : 77
85 : 98
91 : 68
69 : 68
94 : 77
80 : 76

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

21
17
16
16
16
15
14
14
13
13
13
13
12
11
10
2

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

6
10
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
16
17
25

48
44
43
43
43
42
41
41
40
40
40
40
39
38
37
29

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 21. КОЛО

Нови шеф стручног штаба кошаркаша Вршца је
Синиша Матић, искусни стручњак који је до скоро
водио Борац из Земуна а пре тога био тренер Војводине,
ваљевског Металца и скопских Карпош Сокола. Матић је
са Вршчанима договорио сарадњу до краја сезоне.

Васиљевић, напад Војводине био је у потпуности
заустављен, а Вршац је проналазио сјајна решења
у игри два на два и ефектним завршицама чувао
стечену предност.

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У СПЕНС-У
ВОЈВОДИНА - ВРШАЦ 84:69
(28:17, 20:30, 15:10, 21:12)

Кошаркашице Вршца пружиле су снажан
отпор фаворизованим Новосађанкама у првом
полувремену, али нису имале енергије да у
истом ритму наставе и у других 20 минута. У
последњој утакмици ове сезоне изабранице
тренера Мирослава Кањевца у суботу у Центру
Миленијум дочекују нишки Студент. Почетак је у
17 часова.

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

84 : 69
112 : 53
81 : 72
76 : 91
66 : 85
72 : 90

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

20
18
16
16
12
12
9
8
6
6
2
1

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
3
5
5
9
9
12
13
15
15
19
20

41
39
37
37
33
33
30
29
27
27
23
22

РВАЊЕ
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА СТАРИЈЕ ПИОНИРЕ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА
ЈОВАНОВИЋЕВУ

На Првенству Војводине у рвању за старије пионире
до 15 година, добар наступ имала је такмичарка
вршачке Локомотиве Дијана Јовановић која се овога
пута такмичила са старијим такмичаркама, али у лакшој
категорији до 42 кг. Јовановићева је освојила друго
место и сребрну медаљу, у финалној борби изгубила је
од такмичарке из Горњег Брега из Сенте, Кате Сереги.
Резултат у првој рунди је био 4:2 да би у другој рунди
домаћа такмичарка повећала предност и победила на
техничке поене.
Такмичење је организовао РК Спартак из Суботице, а
учестовало је укупно 15 клубова у мушкој кокуренцији у
грчко-римском стилу и 7 клубова у женској конкуренцији
у слободном стилу. Успостављена је и обновљена сарадња
са Динамом из Панчева, Партизаном из Мола, Омладинцем
из Ботоша, и другим клубовима из Војводине.
Подршку раду РК Локомотиве из Вршца дао је и Др
Милорад Докманац, који је обећао да ће ускоро посетити
Вршац.

Следеће такмичење које очекује вршачке рваче је
Првенство Војводине до 13 година за млађе пионире,које
ће се одржати за две недеље у Молу, изјавио је председник
РК Локомотиве Михајло Антал.

ОДБОЈКА
ПРВА Б ЛИГА 18. КОЛО
Рибница 2 - МОК Топличанин 97
Кулпин - Бечеј			
Шумадија - Футог			
Банат - Лозница			
Војводина 2 - К.Митровица		
Железничар - Ужице		

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

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

3
3
4
6
7
8
9
10
12
13
16
17

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
14
12
11
10
9
8
6
5
2
1

45
41
39
36
36
29
31
23
17
16
7
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 18. КОЛО

ДЕРБИЈУ 18. КОЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА НЕДОСТАЈАЛИ САМО ГОЛОВИ

ВРШЧАНИ НАПАДАЛИ, ГОЛМАН
ЋОПИЋ СПАСАО СОМБОРЦЕ

Дуел Вршчана и Сомбораца
квалитетом
је
био
изнад
српсколигашког нивоа и права је
штета што није украшен головима.
Преко 400 гледалаца на стадиону
под кулом уживало је у одличној
представи, ОФК Вршац је био ближи
победи, пропустио велики број
прилика па су Сомборци ипак кући
однели бод.
У првом полувремену изабраници
тренера
Ненада
Мијаиловића
имали су константну теренску
иницијативу, већ у 12. минуту после
одличног проигравања Османагића,
Радисављевић је шутирао поред
гола. Најизгледније шансе за промену
резултата ОФК Вршац је имао после
слободних удараца, најпре је Вујић
у 20. минуту погодио пречку, а
десетак минута касније Османагић је
гађао сам горњи угао, млади Ћопић
је чудесном парадом одбранио и
најавио свој велики дан.

У првих двадесетак минута другог
полувремена није било превише

узбуђења, а онда је уследила жестока
офанзива Вршчана која је донела

2:1
1:0
2:1
3:2
1:0
2:0
0:0
одложено

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

1
3
4
4
7
5
6
7
6
8
10
11
11
12
12
12

18
17
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
10
10
10
10
9
9
7
6
6
6
6
5
5
4
4

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

41
34
34
33
31
31
30
25
24
22
20
19
17
16
14
14

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 18. КОЛО

ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 1912 0:0
Вршац, Градски стадион, гледалаца 400, судија: Филип Тодић (Врдник)
7, жути картони. Османагић (ОФК Вршац), Стевановић, Швељо, Ћопић,
Гороњић.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Османагић (од 75. Бељин), Стојковић,
Радисављевић (од 64. Јовковић), Новаковић (од 75. Грек), Лазевски, Ф.
Илић, Николић, Терзић (од 60. М. Илић), Вујић, Пајевић.
РАДНИЧКИ 1912: Ћопић, Дашић, Стевановић, Швељо (од 90. Ранчић),
Авдић (од 90. Лазовић), Мирков, Ђурђев (од 48. Миловановић),
Качаревић, Васиљевић, Гороњић (од 87. Јухик), Антунић.

две прилике за Радисављевића и
једну за Новаковића. Кулминација
узбуђења уследила је у завршници.
У 88. минуту Грек је заустављен
прекршајем на ивици шеснаестерца,
слободан ударац извео је Вујић а
његову бомбу зауставила је статива. У
следећем нападу корнер за Вршчане
извео је Лазевски, на три метра од гол
линије нашао се Милош Николић, цео
стадион је већ видео лопту у мрежи,
нажалост Вршчана отишла је преко
гола.
Б.Ј.

„ДАН ПОСЛЕ” ДЕРБИЈА КОЛА

МИЈАИЛОВИЋ: ЗАДОВОЉАН САМ
ОСВОЈЕНИМ БОДОМ

Утакмица ОФК Вршца и Радничког потврдила је да само
стицајем околности, због лошег старта сезоне Сомбораца,
није била дерби сезоне јер састале су се две најквалитетније
екипе у лиги. Имајући у виду да је досадашњи скор ових
ривала изједначен у међусобним дуелима као и чињеницу
да је ОФК Вршац био фаворит јер је играо на домаћем
терену, стратега Вршчана Ненада Мијаиловића упитали
смо да ли је задовољан исходом утакмице?
- Задовољан сам бодом, без обзира на то што смо
приказали више и заслужили победу. Раднички је
најквалитетнија екипа која је гостовала на нашем стадиону
последњих година. Ми смо имали више среће јесенас у
Сомбору и узели цео плен, сада уз доста среће, слађи бод
иде у Сомбор. То је фудбал, идемо даље.
Утакмица против Радничког одиграна је пред рекордним
бројем гледалаца на Градском стадиону у Вршцу ове
сезоне, многи су се интересовали за резултат утакмице у
Старој Пазови између Феникса и Текстилца, међутим меч
је одложен. Како то коментаришете?
- Због здравственог билтена Текстилац је одложио
две утакмице, против Феникса и против нас. Болесним
играчима желим што бржи опоравак, здравље је на првом
месту. Надам се да ће на дербију против Феникса наредне
суботе бити још више гледалаца на трибинама. Хвала им на
подршци која нам много значи.
Мислите ли да ће се до краја сезоне водити трка у двоје
за титулу или очекујете да се још неко умеша у борбу за
највиши пласман?
- Трка ће трајати. Биће дуга и исцрпљујућа. Без обзира да
ли се још неко буде укључио ОФК Вршац жели да у тој трци
освоји прво место!

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

Борац - БАК 			
Црвена звезда (ВС) - Јединство (В)
Слога - Омладинац ФАМ		
Јединство (БК) - Слобода		
Козара - Бегеј			
Црвена звезда (РС) - Нафтагас		
Полет - Младост			
Пролетер - Војводина 1928		
1.Јединство (БК)
18
2.Нафтагас
18
3.Омладинац ФАМ 18
4.Слобода
18
5.Борац 		
18
6.Војводина 1928 18
7.Црвена звезда (РС) 18
8.Бегеј 		
18
9.Јединство (В)
18
10.Младост
18
11.Козара
18
12.Црвена звезда (ВС) 18
13.Полет 		
18
14.Пролетер
18
15.Слога 		
18
16.БАК 		
18

12
12
11
9
9
8
7
6
7
6
4
5
3
4
2
2

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

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

39
38
37
33
32
27
25
25
24
23
20
18
16
16
12
10

ПФЛ ПАНЧЕВО 18.КОЛО
Партизан (У) - Вултурул		
Јединство Стевић - Ц. звезда		
Спартак 1911 - Долина		
Југославија - Долово			
Потпорањ - Будућност (А)		
Хајдучица - Раднички (К) 		
Слога (БНС) - Стари Тамиш		

Трка ће бити дуга, ми желимо прво место:
Ненад Мијаиловић, тренер ОФК Вршца

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

11
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
4
4
3
3

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

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

34
31
30
29
28
26
26
26
25
22
22
17
15
12
11

24 ВРШАЧКА КУЛА
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БОВАН
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НАЗИВ
ИЗЛОЖБЕ БРИТАН- НАБАЦИТИ
ПУТЕЉАК
ЕНЕРГИЈА
РАДОВА СКА ПЕВАТОВАР
УМЕТНИЦЕ
ЧИЦА
НА СЛИЦИ

ИЗРАШТАЈ
НА ГЛАВИ
КРАВЕ

ВРШАЧКА
КУЛА

ТУРСКИ
ПОЛИТИЧАР
АТАЛАЈ

ТИТОВ
АЂУТАНТ,
МАРКО

ВЕРНО

ТЕНИСЕР,
САФИН

OBRATNI REBUS (4, 4, 3)

ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

МЕДИЦИНСКИ
АПАРАТ

РАМИЗ
ОДМИЛА
ГОРСКА
НИМФА

ХИЉАДУ
КИЛОГРАМА

ГРУБНО
СУКНО

ЛИКОВНА
УМЕТНИЦА НА
СЛИЦИ

Postavka: 3, 4, 1, 3

Dejan Mini}

SUDOKU

ГЛУМИЦА
МАРКОВИЋ

СПОЈ
КОСТИЈУ

ТЕМПО
ДИЗАЛИЦА
ЗА ВЕЛИКЕ
ТЕРЕТЕ

9

ОСНОВНА
ТАРИФА

ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА
СТРУЧЊАЦИ У НАУЦИ
О ЧОВЕКУ

2

РИМСКИ
БОГ
ЉУБАВИ

8

3

8 3 2
9
4 5 3

3 9
5 7 9
5

НЕОДРЕЂЕНО
КОЈИ
ВЕЛИКА
ЛУКА У
ИТАЛИЈИ

6
7 8 1
3 4

6

7
4

1

ANAGRAM
ИСТОК

РАШКА

УЗЕТИ ЗА
ЖЕНУ

ВАЈАР
ЛОГО

ПОБЕДА У
ШАХУ
Ж. М.

ПОНД

НАКАНЕ,
НАМЕРЕ

ДЕО
ФИЛМА

ОНТАРИО
(скр.)

ГРАМ

ПАМЕТ

МУСЛИМАНСКА
ВРСТА
МОЛИТВА
(анаграм: СВЕТИЉКЕ
МАЗА)

МИСАО
ВОДИЉА
(мн.)

СТРУЧЊАЦИ У
НАУЦИ О
МОРИМА
ГРАД НА
БАЛИЈУ

ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ
НЕКАДАШЊИ
ГЛУМАЦ
МАРФИ

ПОТОМ

АУСТРАЛИЈСКИ НОЈ

TAKT - KRASNO

ПРИТЕЗАЊЕ

Dragi{a Ceti}

И. Д.

OSMOSMERKA

УСТАНОВА
КУЛТУРЕ
ЈУГ

ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

S U B M A B R E S K V A
НОТА
СОЛМИЗАЦИЈЕ

U osmosmerci prona|ite nazive biqaka iz popisa.
Neiskori{}ena slovadaju jo{ jedan odgovaraju}i pojam.

ARNIKA, ASPARAGUS, BAGREM, BADEM,
BAMBUS, BANANA, BIBER, BRESKVA, GERBER,
GINKO, GRAB, KALINA, KAMILICA, KESTEN,

A U Z J A D A R A P K S
V K N G A L O L A A R P
K L R C A V I M T R T A
O E A L O N U N E R B R
M K S L A K E B A I N A
S A N T R M R V B A R G
U M S I E E A E E F C U
R I N L G N R I T N E S

KIKIRIKI, KLEKA, KRIN, LALA, LOVOR,

I L I K I R I K I K L L

MALINA, MASLINA, MENTA, NEDIRAK, NEVEN,

P I A N A N A B A D E M

PAMUK, PAPIRUS, PAPRIKA, PARADAJZ,

A C V E K L A K I N R A

SMOKVA, SUNCOKRET, TRAVA, CVEKLA, CELER.

P A P R I K A R I D E N

RE[EWA: Skandinavka: skener, brom, tona, oreada, Anita Ga{par, zglob, Miona, elevator, OT, ona, Amor, neki, Trst, RA, I, Oto, p, `m, okeanografi, lantan, Amed, Odi, utezawe, zatim, muzej, iridijum, re;
Sudoku: 741 836 295, 923 457 816, 685 219 734, 578 321 469, 234 698 157, 169 745 382 396. 172 548 457 983 621, 812 564 973; Anagram: Konstrakta; Obratni rebus: Ispi Jovo sok (kos, ovoj i psi); Osmosmerka: karanfil.
(Priprema: Enigmatski klub ”Kikinda”, ure|uje: Slavko Bovan)

