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ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МЕЂУНАРОДНИХ ФОЛКЛОРНИХ ФЕСТИВАЛА ТЕМИШВАРА И ВРШЦА
У Културом центру Вршац одржан радни
састанак између представника међународних
фолклорних фестивала Темишвара и Вршца.
Састанку су, са румунске стране, присуствовали
уметнички директор темишварског фестивала
Циприан Давид, директорка Културног центра
Темишвара Камелиа Фетуца и уметничка
директорка одељења за фолклор Културног
центра Темишвара Мариа Топћов, док су вршачки
фестивал представљали Олга Петров, директорка
МФФ „Вршачки венац“, Давор Стојковић, директор
Културног центра Вршац, Зоран Ђекић и Маринел
Петрика.
Повод састанка били су међународни фестивали
фолклора који ће овог лета бити одржани у
Темишвару и Вршцу.
Према ономе што се могло чути и овогодишњи
фестивали понудиће својој публици богат и
разноврстан програм који ће обухватити наступе
атрактивних фолклорних ансамбала из свих
крајева света.
Овогодишњи,
23. по реду, Међународни
фестивал фолклора „Вршачки венац“ биће одржан
од 11. до 13 јула, а на њему ће наступити ансамбли
из Перуа, Италије, Пољске, Румуније, Мексика,
српски, немачки и мађарски ансамбли који делују
на територији Румуније, као и неколико ансамбала
из Србије и фолклорни ансамбли представници
града домаћина.

ВРШАЧКИ ВЕНАЦ
ОД 11. ДО 13. ЈУЛА

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УПИС БУДУЋИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

ОД ОВЕ ГОДИНЕ НА УСЛУЗИ ПОРТАЛ
„МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА“
Свршени основци и ове
године ће моћи у средњу школу
да се упишу електронски преко
Интернет портала Министарства
просвете науке и технолошког
развоја „Моја средња школа“,
саопштило је Министарство
просвете и навело да ће преко
овог портала моћи да се обаве
и све активности везане за
завршетак основне школе. Преко
њега ће родитељи од 4. до 7.
априла моћи да пријаве децу за
полагање пријемног и испита за
упис у специјализовано одељење

гимназија и уметничких школа.
Завршни испит за све свршене
основце биће одржан 27. - 29. јуна
а родитељи ће прелиминарне
резултате овог испита моћи да
нађу на порталу „Моја средња
школа“, 1. јула.
Повезивањем са системом
здравства први пут је омогућено
и електронски упис за све
ученике који уписују профиле
за које је потребан здравствени
преглед под условом да су га
обавили до тренутка подношења
електронске пријаве за упис.

ОТКРИВЕНА ЈОШ ЈЕДНА ВРСТА СЛЕПОГ МИША

МАЛИ ПОТКОВИЧАР ЖИВИ У ВРШЦУ
Слепи миш мали потковичар (Rhinolophus
hipposideros) откривен је крајем марта у познатом
пећинском склоништу на периферији Вршца, први
пут на територији Војводине, саопштио је данас
Природњачки музеј у Београду.
Током редовног прегледа познатог пећинског
склоништа на периферији Вршца, по први пут
забележена два одрасла мужјака слепог миша мали
потковичар, што је уједно и први налаз у Војводини, где
је до сада познато 25 врста слепих мишева, од укупно 31
на територији Србије.
Јединке малог потоковичара регистровали су
кустос-саветник збирки сисара Природњачког музеја
у Београду др Милан Пауновић и чувар природе ЈП „2.
октобар“ из Вршца Миливој Вучановић, које се стара о
Пределу изузетних одлика „Вршачке планине“.
Мали потковичар до сада није налажен у целој
Војводини и перипанонским деловима средишње
Србије, а присутан је у побрђу и планинским крајевима
јужно од Саве и Дунава.

Појединачне јединке те врсте зимују у подземним
склоништима, пре свега у пећинама и јамама, а током
лета своје мале породичне колоније, које чине 15 до
30 женки са младунцима, формирају у напуштеним
колибама, зградама и топлијим поткапинама.
Највеће зимовалиште те врсте слепих мишева
у Србији је Рајкова пећина код Мајданпека где је
бележено просечно преко 300 јединки.
Први налаз врсте мали потковичар, као и недавни
налази средоземног потковичара у околини Вршца,
последица је пре свега близине обронака јужних
Карпата у суседној Румунији и североисточној Србији
где живе припадници тих врста, али и постојања јединог
погодног склоништа пећинског типа које се у целој
Војводини налази само на Вршачким планинама.
Мониторинг слепих мишева у Србији Природњачки
музеј обавља у оквиру пројекта „Еколошка мрежа
Србије“ чији је носилац Биолошки факултет
Универзитета у Београду.
ФоНет, РТВ
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СКЛОПЉЕН УГОВОР ВРШАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

МИКРОБИЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ОД САДА ЋЕ
СЕ РАДИТИ У ДОМУ ЗДРАВЉА У ВРШЦУ
Грађани са територије четири
општине јужног Баната моћи ће од
сада да микробиолошке анализе
обаве у Дому здравља у Вршцу без
одласка у веће центре као до сада:
- Дом здравља у Вршцу склопио је
уговор са Заводом за јавно здравље
из Панчева о микробилошким
услугама. На тај начин пацијенти ће
узорке давати у нашем Дому здравља
који се достављају Заводу на анализу
а резултати се добијају код изабраног
лекара или лекара специјалисте који
је и издао упут,каже др Борко Минић
директор Дома здравља у Вршцу.
Ова услуга омогућена је свим
пацијентима јер на њу, по основу
здравственог
осигурања,
имају
право, само је било питање
организације, како организовати
сарадњу две установе и рад зарад
брже дијагностике:
Грађани односно пацијенти имају
право на бесплатне микробиолошке
анализе. Територијална удаљеност
Вршца и Панчева условила је

ЈОШ ДЕВЕТ И ПО МИЛИОНА ЗА НОВУ ОПРЕМУ
ДОМУ ЗДРАВЉА ВРШАЦ
Дом здравља Вршац је кроз конкурс Покрајинског секретаријата за
здравство обезбедио још 9.527.676,00 динара за набавку нове опреме.
У оквиру ових средстава биће набављени нов ултразвучни апарат за
Службу педијатрије, ЦТГ апарат за праћење срчане акције код фетуса за
Службу гинекологије, као и портабилни - преносни ултразвучни апарат и
три пацијент монитора за Службу хитне медицинске помоћи.
“За веома кратко време набавили смо још најсавременијих медицинских
апарата који ће омогућити значајно унапређење дијагностике, а самим тим
и лечења свих наших пацијената.” изјавио је Др Борко Минић, директор
Дома здравља Вршац.

пацијенте да анализе раде у
приватним лабараторијама где су ове
услуге морали додатно да плаћају.
Када смо анализирали број узорака
и број грађана Вршца дошли смо
до закључка да би било најбоље
да направимо тзв.“сабирни центар
узорака“ у самом Дому здравља где
ће пацијенти са упутом добијеним
од изабраног лекара или лекара
специјалисте оставити узорак, или ће
се вршити узорковање за одређене
микробиолошке анализе, које ће
се достављати сваког дана Заводу
у Панчеву где ће урадити анализе а
резултати достављати Дому здравља
у Вршцу, што значи да ће пацијенти
моћи да подигну резултате тамо
где су узорке и дали, објашњава др
Љиљана Лазић, директор Завода за

јавно здравље у Панчеву.
Оно што ће свакако значити
грађанима јесте и узимање узорака
за анализу парова који улазе у процес
вантелесне оплодње:
У оквиру гинеколошког прегледа
када се процени да постоји потреба
за услугама клиничке микробилогије,
без обзира да ли се ради о редовним
прегледима, прегледима трудница
или
припреми
за
вантелесну
оплодњу, материјал ће се узимати у
служби гинекологије и достављати
Заводу, наглашава др Лазић.
Изабрани лекари или лекари
специјалисти дужни су да пацијенте
информишу о услугама које су сада
омогућене у Дому здравља у Вршцу.

У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

ОТВОРЕНА
ИНТЕРНИСТИЧКО – ПУЛМОЛОШКА
АМБУЛАНТА

У
Специјалној
болници
за
психијатријске болести „Др Славољуб
Бакаловић“
Вршац
отворена
је
интернистичко – пулмолошка амбуланта
у оквиру Службе за специјалистичко
консултативне прегледе.
Услуге интернистичко – пулмолошке
амбуланте ће бити доступне у виду
ванстандардних услуга, без упута
лекара опште праксе и пацијенти ће
трошкове услуга сносити из сопствених
средстава. Ценовник услуга је истакнут
на сајту Специјалне болнице за
психијатријске болести „Др Славољуб
Бакаловић“ Вршац.

У интернистичко – пулмолошкој
амбулантi
обављаће
се
општи
интернистички прегледи и прегледи
ради процене срчане функције (ЕКГ,
ултразвук срца) код хроничних плућних
и срчаних болесника и код пацијената
са симптома постковид стања. У
оквиру ове амбуланте обављаће се
и спирометријска испитивања код
оболелих од најчешћих плућних
болести као што су бронхијална астма
и хронична опструктивна болест плућа.
Контакт телефон за заказивање
прегледа je 060/8500-323.
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ЗАВРШЕН МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ЗАПАЖЕНО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВРШАЧКЕ
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
На
водећој
сајамској
манифестацији, када је туризам у
питању, како по броју излагача тако
и по квалитету понуде Туристичка
организација Вршца, представила
је своју туристичку понуду у оквиру
излагачког простора Туристичке
организације Војводине, у хали 4.
Београдског сајма.
У циљу унапређења и промоције
свих типова туризма, представљени
су туристички програм City Break,
Пут Вина, промовисане Вршачке
планине, Делиблатска пешчара,
вински
подруми,
гастрономска
понуда и бројне манифестације
које ће се одржати у Вршцу 2022.
године. Смештајне капацитете и своју
комплетну понуду за сезону 2022.
преставили су хотели “Ветрењача”,
“Србија”, “Вилла брег” и “Хелвеција”.
Бројни посетиоци, организатори
путовања и представници медија,
присуствовали су промоцији Вршца,
која је организована у суботу 26.
марта2022. године. Ове године
акценат је стављен на двема винском
манифестацијама, Винофест који ће
се ове године одржати 1. и 2. јула
на отвореном простору, на Тргу Св.
Теодора Вршачког али и на највећој и
најлепшој манифестацији Дани бербе
грожђа, која је крајем прошле године
добила престижно признање, ознаку
квалитета НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ.
Доброј атмосфери допринели су
тамбурашки звуци “Панонских боема”
као и здравица и позив за долазак у
Вршац Винка Лозића.
Љубитељи
вина
имали
су
могућност да уживају на дводневној
винској смотри на Међународном
сајму вина Беоwине који се одржао
25. и 26. марта у хали 1. Београдског
сајма. На великом и прелепом
штанду
наступ
војвођанских
винара обезбедио је Покрајински
секретаријат
за
привреду
и
туризам, у оквиру којег запажено
представљање имале су винарије
“Селцта”, “Сочански”, “Соул wине” и
“Галот”.
- За ову годину спремили смо
више
туристичких
програма
намењених разним циљним групама
и различитим тржиштима. Радујемо
се стабилизацији епидемиолошке
ситуације јер ће то умногоме утицати
на повећање броја туриста. За
предстојећи период планирано је
представљање туристичке понуде
Града Вршца у Темишвару, Решици,
Лугожу и Араду али и у осталим
градовима региона. Посебну пажњу
посветићемо
домаћем
туристи
јер се тренд обиласка своје земље
наставља и ове године – рекли су у
Туристичкој организацији Вршац.
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МАРИЈА ДОЛОВАЦ, УЧЕНИЦА СМШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“, СОЛО ПЕВАЊЕ

ПЕВАЊЕ КАО РАЗГОВОР СА ПУБЛИКОМ
Марија Доловац, ученица
трећег разреда Средње
музичке школе „Јосиф
Маринковић“, ниже успехе
од почетка свог музичког
школовања. После завршене
основне музичке школе на
одсеку за клавир, наставила
је да се бави соло певањем,
за које каже да јој даје
још приснији контакт са
публиком. Иако се још увек
није определила да ли ће јој
музика бити и професија,
јер се уз њу бави и многим
другим стварима, сигурна
је да ће она увек имати
значајно место у њеном
животу.
- Још као мала девојчица, волела
сам да певам. Певушила бих по
цео дан, од ујутру све док увече не
бих заспала. Највише сам песама
научила од деке. Када год би ме
неко питао да му нешто отпевам,
певала бих прву песму коју ме је
дека научио, „Што се боре мисли
моје“. У другом разреду основне
школе, посетили су нас ученици
музичке школе и представили
нам пар инструмената. Сећам се
да ми ни један није био довољно
занимљив због величине – били
су мали. Ја сам желела да свирам
нешто велико, попут харфе. Тата
је имао идеју да свирам саксофон,
која се мени није свидела.
Договорили смо се да ћемо
отићи на преслушавање и видети
шта ће нам рећи. Сам ентеријер
школе већ ме је освојио, још
првог пута када сам ушла. Чула
се песма, музика клавира и
осталих инструмената. Сви који
су пролазили ходницима, били
су весели и добро расположени.
Након
што
сам
тадашњој
директорки за преслушавање
отпевала Звончиће (средином
маја...), јер сам у том тренутку
једино то имала у глави, рекла ми
је да сам за клавир. Разматрала
сам тај предлог гледајући у
полуконцертни клавир испред
себе, за којим је директорка
седела и чекала мој одговор. За
тако кратко време, изузетно ми
се свидео звук и изглед клавира.
Могла сам да замислим себе за
њим. Зато сам кратко и јасно, са
осмехом на лицу рекла: „Може!“
Тако сам уписала основну музичку
школу клавирског одсека и
завршила је за шест наредних
година.
После завршене основне
музичке школе за клавир,
уписала си и соло певање.
Колико ти је претходно музичко
образовање
значило
када
си почела да се бавиш соло
певањем? Шта су највеће

разлике између инструменталне
и вокалне интерпретације?
- Завршена основна музичка
школа клавира много ми је
помогла у даљем школовању.
У сваком тренутку била сам
свесна шта певам и нисам имала
проблем да се усагласим са
корепетитором. Све је било много
лакше са већ стеченим знањем,
што ми је пружило веће уживање
при музицирању. Знати свирати
клавир, у музици је веома важно и
корисно. Увек свима који желе да
се баве музиком, макар из хобија,
топло препоручујем да стекну

лично били најзначајнији?
- Признање које ми највише
значи јесте освојено друго
место на такмичењу Српске соло
песме у МШ „Стеван Христић“ у
Младеновцу 2019. године. То ми
је била прва велика награда од
кад сам почела да се бавим соло
певањем. Била сам прва година
средње школе и по први пут
отишла на веће такмичење. Нисам
очекивала награду, поготово не
другу. Било је то дивно искуство
које ми је помогло да пробијем
лед за даља такмичења и наступе.
Најзначајнији наступ дефинитивно

основе из клавира. А што се тиче
разлика између интерпретација,
мислим да главну примећујем
у контакту са публиком. Као
соло певачица имам приснији
однос и утисак да им се певањем
обраћам. Певање захтева и глуму
која долази успут, то ми пружа
изражавање емоција које свака
композиција носи у себи. Постоје
и одређене ствари или деонице
композиција које се гласом
могу извести на начин на који
инструмент то не би могао. Ту су
и разне боје гласова и висине које
може да достигне, што глас чини
несавршеним инструментом, а у
томе се и крије чар.
Током школовања имала си
много запажених наступа и
освојила бројне награде. Који
наступи и признања су теби

ми је био у Руми на такмичењу
„Никола Цвејић“ прошле године.
Сам изглед амфитеатра у ком сам
наступала оставио ме је без текста.
Акустика је била феноменална,
можда и најбоља од свих осталих
сала у којим сам певала. Упознала
сам добру другарицу, са којом
сам и даље у контакту. Тада сам се
први пут сусрела са извођењем уз
пратњу официјалног корепетитора
такмичења, што је било врло
занимљиво искуство. Такође, за
такмичење сам се спремала на
Факултету музичких уметности
у Београду, када сам први пут
и видела Академију. Тај период
спремања за такмичење, време
проведено на Академији, пут за
Београд и назад, као и шетње пре
и после проба, било је прелепо и
много забавно. Добила сам само

похвалу јер се оцењивало врло
строго, али то ми ни најмање није
покварило целокупни утисак.
Недавно
си
учествовала
у пројекту за унапређење
квалитета наставе у Центру за
привредно технолошки развој
„Андревље“ на Фрушкој Гори.
Какво је ово искуство било?
-Ово искуство било је једно
од најлепших које сам доживела
и свакако незаборавно. Истог
тренутка бих се без размишљања
вратила. Нисам имала готово ни
једну замерку, од ситница као
што су смештај и храна, па све
до друштва, рада на пројекту,
слободног времена и забавног
програма. Све је било одлично!
Стекла сам пуно нових пријатеља
због чега ми је неизмерно драго,
научила свашта ново, пробудила
машту и креативност. Уживала
сам међу пријатним људима и,
оно најважније, била сам оно
што јесам, и баш таква сам била
супер прихваћена. Све ми много
недостаје, што само говори о томе
колико је одлазак био пун погодак.
Радујем се новим предлозима
оваквих организација и надам се
да ће се остварити што пре.
Која су твоја интересовања
изван музике?
-Недавно сам почела да се
бавим глумом. То сам одувек
волела и желела, много људи
ми је и рекло да сам за то па сам
одлучила да се опробам и у томе.
На часовима сам у Београду у
омладинском позоришту „Дадов“
које већ годинама држи школу
глуме и говора. Добро ми иде и
баш ми је драго што сам уписала
ову школу. Поред глуме, волим
да читам и пишем (извештаје,
саставе, дневнике, филозофска
размишљања...), гледам филмове
и пратим животе глумаца.
Уживам у шетњи, вожњи бицикла,
путовањима, одласцима у биоскоп
и позориште и обиласцима музеја
и библиотека. Активно се бавим и
скијањем.
Ове
године
завршаваш
трећи разред Средње музичке
школе. Какви су твоји планови
и амбиције за будућност? Да ли
се надаш каријери у музичком
свету?
-Имам
разне
планове
и
амбиције, који нису везани само за
музику. Још увек сам неодлучна по
том питању, свестрана сам и много
тога ме занима, али надам се да ћу
се ускоро определити, имам још
времена. Свакако бих волела да
се у животу бавим музиком, макар
она била хоби, и сигурна сам да
ћу то испунити. Не верујем да бих
ишла на академију, али никада се
не зна...
Т.С.
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ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈА КОЛЕВКА
СВЕТСКЕ ПИСМЕНОСТИ?

Осим великих градова, трговине и уметности, у овом
периоду се јавља и прва мода. По фигуринама које су
некада красиле неолитске домове (у највећој мери се
радило о стилизованој представи жене), види се да су
“у моди” били “V” изрез, мини-сукња, као и украси у виду
трака и наруквице од шкољки спондилус које су у ове
крајеве стизале чак са Медитерана. Да су древни Винчанци
пуно пажње посвећивали култури облачења сведоче и
многобројни ткачки разбоји пронађени на локалитетима,
као и тегови за разбој од глине и печене земље; такође,
често се на дну керамичких посуда виде трагови асура
на које су тек израђене посуде стављане да би се на њима
сушиле. Анализе су утврдиле да су асуре и гардероба махом
прављени од конопље. У оквиру винчанских домова су често
проналажене мале земљане луле, а пошто је дуван у Европу
стигао тек у 15. веку са Колумбом, поставља се питање шта ли
су то Винчанци пушили пре 7.000 година?
Дуго је владало мишљење да су на ове просторе
технологију топљења метала пре око пет или шест хиљада
година донели освајачки народи са истока, из степа
данашње Украјине и јужне Русије; међутим, велики део
академске јавности сматра бесмислицом да неко током
својих пљачкашких и отимачких похода подучава народе
које поробљава, већ да је смисленије да су, као и много пута
касније током историје, са собом односили све што је од
вредости и поготово од метала, при томе и појединце који су
познавали тајну топљења метала.
Да је на овим просторима било топљења метала, пре
свега бакра, па и злата (ови метали су најлакши за обраду,
пошто се у природи могу пронаћи у свом основном,

трагова каснијих култура, није могло да се деси да је толико
шљаке на локалитет доспело касније, нпр. током средњег
века. Нема сумње да су познаваоци тајне топљења метала
били веома цењени и поштовани појединци, зналци који
су своје вештине љубоморно чували од радозналих очију;
у својим су ковачницама вредно радили, помоћу дуваљки,
помоћу мехова од животињске бешике, са маскама на
лицу. За поимање тадашњег човека, на мистичан су
начин камен уобличавали у накит, оруђе и оружје. То је
захтевало и плаћање високе цене, пошто је дуготрајно
излагање отровним испарењима узимало данак: наиме,
ковачи су често остајали хроми и слепи, те није чудно што
су миленијумима касније богови ватре и ковачког заната,
Хефест код Грка, Вулкан код Римљана, представљени управо
као хроми и деформисани. Интересантно, супруге обојице
биле су богиње лепоте, Афродита и Венера, што вероватно
говори о томе да су ковачи и ливци у старини били веома
цењени, те да им је висок друштвени статус омогућавао да уз
себе имају најлепше жене. Данас, тешко да је то случај.
Предмет многих дискусија представља и винчанско
писмо, писмо о којем се све чешће прича у научним
круговима. На многим винчанским локалитетима пронађени
су комади керамике са урезима и знаковима, те се поставило
питање ко је урезивао ове знакове и зашто, и то идентичног
облика од Словачке до Македоније, од Хрватске до Бугарске?
Дуго је за званичну верзију важило да су то власнички
знакови, односно знакови које је урезивао неки произвођач
керамике, грнчар. Међутим, колика ли је то његова
фабрика морала да буде ако је на тако великој површини
пронађено на десетине хиљада уломака са урезима? При

Накит од шкољки
старине су у својим настојањима да пронађу властито место
у времену и простору, трудећи се да „укроте“ природу,
почели да зидају ронделе и ронделоиде (грађевине
неправилног облика), својеврсне календаре који се у
највећем броју случајева састоје од четири, нешто ређе
од два земљана насипа у виду концентричних кругова.
Овакве две кружне формације налазе се у непосредној

Неолитски рондел код Ватина, један од првих календара у историји људске цивилизације
природном облику) сведочи више локалитета, међу њима и
локалитети Церовица у близини Чешког села и Андрејача у
близини Потпорња. На Церовици, мешовитом, старчевачковинчанском локалитету, без трагова каснијих периода,
дакле на искључиво неолитском налазишту на површину
земље после дубоког орања излазе велике количине
шљаке, нуспродукта топљења бакарне руде. Пошто нема

Пред излазак Сунца, Велики рит на зимски солстицијум
21. децембра

томе, изгледа да се не ради о идеограмском писму (један
знак = један појам), већ о фонетском писму (један знак =
један глас), будући да су идентични знакови на керамици
често постављени у другачије низове. Данас је тешко да
растумачимо о чему се тачно ради(ло), док керамика са
урезима испливава на површину земље са сваким дубоким
орањем. Многи лингвисти, не само у Србији или на простору
Балкана, на челу са најпознатијим светским палеолингвистом
(специјалистом за древне језике) Харалдом Харманом
сматрају да је колевка светске писмености и најстаријег
писма управо овде, у Србији – штавише, највише уз Дунав;
дакле, научници широм света се не либе да аргументованио
тврде да је винчанско писмо из 6. миленијума п.н.е. чак око
2000 година старије од протосумерско-пиктографског из
4. миленијума п.н.е. Харман се у својој књизи “Загонетка
подунавске цивилизације” (Делфи, 2019) не либи да тврди
да је прво писмо на свету настало управо овде, на овим
просторима! Да ствари буду још интересантније, Потпорањ
је наведен као локалитет на којем је пронађен веома велики
број ових знакова, међу којима је неколико у својим рукама
држао и аутор ових редова. Можда право питање није да ли
је некада постојало винчанско писмо, већ да ли ћемо успети
да га растумачимо, а потом и читамо изнова.
Између 4850. и 4500. године п.н.е. широм Европе народи

Сателитски снимци рондела код Ватина, Влајковца и
Сечња
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близини Вршца; формација у близини Ватина је захваљујући
мочварном терену одлично сачувана упркос својој старости,
пошто се подземне воде појављују већ на дубини од 1 м,
па земљиште није погодно за обрађивање. Прва, сондажна
археолошка истраживања је обавио Феликс Милекер у
XIX веку. Археоастрономско истраживање су започели
Марк Фринку и Леонард Дорогостајски, из Темишвара
у Румунији и оснивачи Друштва СРПАЦ и Тамаш Фодор,
библиотекар и члан Удружења љубитеља старина „Феликс
Милекер“ из Вршца. Археоастрономи из Румуније су са
члановима Удружења љубитеља старина „Феликс Милекер“
поделили претпоставку да би из центра ове структуре на
зимску краткодневицу могао да се посматра излазак Сунца
спрам Вршачких планина, удаљених око 12,5 км у правцу

учесници процесије окренули, посматрали би рађање
и успињање зимског Сунца из „подземља“ уз падину
Гудуричког врха према новом животу, тј. према новој години.
Поново рођено Сунце би симболично оживело природу,
оплодило оранице, ревитализовало кругове као и учеснике
процесије, припремајући их за нову годину. Не можемо
да знамо да ли су при томе учесници стајали у круговима,
односно у прстеновима, да ли су се држали за руке, да ли
су можда при томе плесали неку врсту „кружног“ плеса –
претечу кола, остаје да се нагађа, али прилично је извесно да
су приликом ове процесије користили инструменте, пошто
је на многобројним неолитским локалитетима који окружују
Ватинске кругове пронађен велики број удараљки, дуваљки,
звечки и других алатки, за које поједини археолози мисле
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Излазак Сунца посматран из Великог рита на зимски
солстицијум 21. децембра
Египту славило рођење Хоруса, у Персији рођење Митре,
код старих Словена рођење Коледа, а у хришћанству Исуса
Христа. Сви они заједно представљају рођење светла из таме
најдуже ноћи, а тиме и наде да ће ово соларно божанство
отерати хтонско, и да ће се тиме хладноћа и тама ускоро
повући. Летњи солстицијум је такође обележаван на разне
начине, нпр. код Словена се тада рађало божанство Купало,
паљене су ватре које су млади прескакали, при чему је ватра

Излазак Сунца посматран из Великог рита на зимски
солстицијум 21. децембра
југоистока, које би у овом случају требало да представљају
референтну тачку. Падина Гудуричког врха је под таквим
нагибом, да се Сунце након изласка лагано пење све до
самог врха. Сунце које се помаља из магле, растерујући мрак,
хтонско, и за човека данашњице представља несвакидашњи
призор, чак епифанију, па можемо да нагађамо како је све
то деловало на људе у старини, будући да су за њих небеска
тела представљала богове, планине су биле света места, а
хоризонт са својим обрадивим површинама извор живота.
Претпоставка је да су Ватински кругови имали двојни
карактер и да су поседовали како практичну, тако и култну
улогу у животу древних Винчанаца. Будући да су били свесни
цикличности природе и смена годишњих доба, земљорадња
им је дала подстрек да тачно одреде доба године и што
прецизније периоде за сетву, жетву и остале земљане
радове, јер се дешавало да нпр. у јануару или у фебруару
буде дужих топлих периода, па би несмотрени земљорадник

Излазак Сунца посматран из рондела код Влајковца на
летњи солстицијум 21. јуна
која је грејала и обасјавала учеснике представљала Сунце
које је требало да им подари плодност. Паљени су штапови
који су окретани у ваздуху, симболично представљајући
кретање сунчевог котура, што је по принципу имитативне
магије представљало дозивање Сунца и његовог позитивног
дејства. Суштина сваког обичаја на овај датум је била иста „етерична“, благородна божанска бића на овај дан „тријумфа
Чувени палеолингвиста Харалд Харман у својој књизи
Загонетка подунавске цивилизације тврди да се на
нашим просторима налази колевка писмености

Дешавало се да небески спектакл изостане услед
неповољних временских прилика
могао да ризикује да му мраз уништи летину уколико би
неки од радова обавио прерано или прекасно. Овако,
положај Сунца у односу на Вршачке планине гарантовао му
је тачност, односно условно речено, тачан „датум“ у оквиру
године. Са друге стране, култни карактер Ватинских кругова
се огледа у могућности да су симболично представљали
ритуал поновног рођења; до њих се стиже током ноћи,
по мраку, силазећи у дубину мочваре по терену пуном
пукотина, често и кроз густу маглу. Ходочасници, учесници
у ритуалу би церемонијалним путем долазили до узвишења
у мочвари, до примордијалне груде која је симболизовала
поновно рођење. Када би се по доласку у центар кругова

да су играчке, док их други сматрају инструментима који
су употребљавани и током култних радњи. Истраживачи из
Румуније су указали на још један рондел, у атару Влајковца,
и утврдили да гледано одатле, Сунце на дугодневицу излази
изнад једног од врхова Вршачких планина. Површински
налази керамике са терена (који су ту доспели деловањем
пољопривредне механизације) сведоче да је вероватно
такође реч о структури коју су изградили Винчанци. Како
су Ватински кругови посвећени зими и поновном рођењу,
налазећи се у најдубљој тачки Великог рита, спирални рондел
код Влајковца, на благо уздигнутом терену, могао би да буде
посвећен лету и слављењу Сунца у његовом пуном сјају, у
тренутку када је оно најјаче, 21. јуна током летње дугодневице;
тако ова два рондела заокружују дуалитет живот-смрт, зималето, влажно-суво, хтонско-соларно, слично као што је то
случај код Стоунхенџа и других, сличних грађевина. Такође,
није случајно што се од освита цивилизације током зимске
краткодневице у разним културама, на разним крајевима
света управо на овај датум рађају соларна божанства:
тако зимска краткодневица, односно тренутак када Сунце
јача и дани бивају све дужи, пада управо на Божић по
Грегоријанском календару. Истог се датума у древном

Комади шљаке који настају од топљења бакра на
неолитском локалитету
светлости“ се лакше манифестују и лакше их је контактирати.
Можемо да закључимо да су оба рондела у близини Вршца
током неолита осим улоге календара такође имала улогу у
ритуалу плодности и поновног рођења, у ритуалу свечаности
посвећених Сунцу. Свакако се радило о ритуалу који је за
свој циљ имао поновно повезивање чланова заједнице, или
више заједница из околине Вршца.
На основу свега наведеног намеће се закључак да
се човек каменог доба на овим просторима умногоме
разликовао од представе савременог човека о свом
праисторијском претку као о полудивљаку опасаном у
кожну прегачу, који своју драгу после ударца тољагом вуче

Комади керамике са урезима који се појављују на
локалитетима од Словачке до Грчке

Рад о неолитским ронделима у близини Вршца представљен на научном скупу у Грацу

у пећину. Делује да су ствари биле сасвим супротне: човек
каменог доба је живео у складу са својим окружењем и
у миру са својим комшијама, од природе је узимао тек
онолико колико му је било потребно, бавио се уметношћу,
током путовања се учио толеранцији упознајући особености
народа на које је наилазио, старешине су своју свакодневицу
стављале искључиво у службу добробити заједнице, те није
ни чудо што се овај период сматра “златним добом”. Можда
је управо све наведено формула којом би савремени човек
требало да се води у својим настојањима да свет око себе
учини бољим местом.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
СКЕЛЕТ ТИРАНОСАУРУСА БИЋЕ ИЗЛОЖЕН У АБУ ДАБИЈУ
Скелет диносауруса познатог као Стен, продатог
2020. године у САД, требало би да буде изложен у
новом музеју у Абу Дабију, чије се отварање очекује
за три године. То је пре неколико дана објавио
новинар „Националне географије” Мајкл Грешко,
који је својевремено известио и о необичној
испоруци тешкој 5,6 тона упућеној у мају прошле
године из Њујорка ка Уједињеним Арапским
Емиратима (УАЕ).
Одлично очуван и готово комплетан примерак
скелета тираносауруса, дугачак више од 12 метара,
за који се верује да је стар 67 милиона година,
добио је новог власника на аукцији у Њујорку у
октобру 2020. године. Он је платио за Стена чак 31,8
милиона долара. Међутим, име власника није било
саопштено и све што се даље дешавало са остацима
предатора из праисторије било је прекривено
велом тајне. Многобројни истраживачи и
археолози страховали су да су фосилни остаци
огромног ти-рекса остали у приватној колекцији и
да ће заувек бити сакривени од очију јавности. Сада
су, међутим, и званичници у Абу Дабију потврдили
да је скелет познатог диносауруса у главном граду
УАЕ и биће једна од главних атракција будућег
природњачко-историјског музеја.
Стен је пронађен осамдесетих година прошлог
века на приватном имању у Јужној Дакоти, а име је
добио по Стену Сакрисону истраживачу и трагачу
за археолошким предметима, који је био заслужан
за његово откриће.
Више од две деценије фосил је чуван у Институту
за геолошка истраживања у Блек Хилу, где је у том
периоду израђено на стотине Стенових реплика
које се данас налазе у музејима широм планете.
Због конфликта између браће Пита и Нила Ларсона,
који су били међу највећим акционарима установе
која је Стену била дом више од 20 година, суд је

СТЕН КАО ЈЕДНА ОД
АТРАКЦИЈА
БУДУЋЕГ
МУЗЕЈА

2018. наложио његову продају. Зато је у њујоршкој
аукцијској кући Кристи две године касније

обављена и аукцијска продаја скелета диносауруса
која ће остати упамћена по највећем износу икада
плаћеном за фосилне остатке диносауруса.
„У будућем музеју природе испричаћемо
причу о нашем универзуму уз помоћ неких од
најневероватнијих примерака познатих људској
врсти”, рекао је Мухамед Калифа ел Мубарак,
представник министарства културе и туризма у
УАЕ.
У природњачко-историјском музеју у Абу
Дабију биће изложени неки јединствени примерци
сачувани из давне прошлости, а предност ће
имати открића из зоологије, палеонтологије, као и
молекуларних истраживања.
Званичници УАЕ најављују и да ће се у поставци
будућег музеја наћи и фрагменти метеорита
Мурчинсон који је пао на нашу планету крајем
шездесетих година прошлог века.
Извор: Политика

НОВИ ФЕНОМЕН У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ

ОТКРИВЕНИ ЛЕДЕНИ ВУЛКАНИ НА ПЛУТОНУ
Према новој научној студији,
слике Плутона које је снимила НАСА
мисија Нови хоризонти откриле су
ново изненађење, ледене вулкане.
„Пронашли смо поље веома великих
ледених вулкана који не личе ни на
шта друго што смо видели у Сунчевом
систему”, изјавила је виши научник
на Југозападном истраживачком
институту у Колораду Келси Сингер.
Како је рекла Сингер, оно што
ове ледене вулкане разликује од
других у нашем Сунчевом систему
јесте чињеница да на врху немају
калдере (геолошке облике које
вулкани стварају кад се уруше сами
од себе), што сугерише да су ледени
вулкани били активни релативно
недавно. Регион Плутона у ком су
пронађени ледени вулкани налази

се југозападно од леденог покривача
Спутњик Планитија, који покрива
древни басен који се протеже 1.000
километара у пречнику, пише Си-ЕнЕн.
Два највећа ледена вулкана су
позната као Рајт Монс и Пикар Монс.
Рајт Монс је висок између четири
и пет километара и простире се на
150 километара квадратних, док
Пикар Монс достиже око седам
километара висине и 225 километара
ширине. Сматра се да је Рајт Монс по
запремини сличан вулкану Мауна
Лоа на Хавајима, који је један од
највећих вулкана на Земљи.
Летелица
Нови
хоризонти
прелетела је патуљасту планету и
њене месеце у јулу 2015. године, а
подаци које је тада прикупила још

редефинишу све што научници знају
о Плутону, пренео је Танјуг.
Плутону је додељен статус
патуљасте планете 2006. године, када

ДВА ЛИЦА ХОЛИВУДА

је Међународна астрономска унија
створила нову дефиницију планета,
а ово небеско тело није одговарало
критеријумима. Проналазак ледених
вулкана могао би да сугерише да
подземни океан на Плутону још
постоји и да би вода у течном стању
могла да постоји близу површине.
Будући да, према мишљењу
научника, ова патуљаста планета има
топлију унутрашњост него што се
раније веровало, налази постављају
интригантна питања о потенцијалној
настањивости овог небеског тела.
Студија са детаљима о налазима
објављена је у уторак у часопису
Нејчр
Комуникејшн
(Nature
Communications).
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ АУТОР
ПРВОГ ПЛАНА О
САМОСТАЛНОЈ
СРПСКОЈ ДРЖАВИ

Ђорђе Бранковић * Ђорђе
Бранковић (1645–1711), током
Великог бечког рата (1683–
1699), који се водио и на нашим
просторима,
прогласио
се
за потомка српских деспота
Бранковића. Аустријанци су му
дали грофовску титулу (1688), а
Срби су га прогласили војводом.
Аустријанци су преко њега
покушали да окупе и мобилишу
Србе у борби против Турака,
што се испоставило као веома
опасно по њих јер је Ђорђе
Бранковић почео да прави
планове о самосталној српској
држави, па су га интернирали
(1689) и онемогућили му
сваки даљи политички рад. У
притвору је написао обимне
„Славеносербске хронике” у пет
књига, на око 2.700 страна. То
је била веома широко схваћена
световна историја Срба и једна
од првих историја балканских
и подунавских народа, која је
извршила снажан утицај на
савременике и на развој српске
историографије.
Извор: Политика

ПОМИЊУ ИЗБЕГЛИЦЕ, АЛИ РЕТКО ДОНИРАЈУ
ЗА ПОМОЋ УКРАЈИНСКОМ НАРОДУ

Сваке године на додели Оскара
посебна пажња посвећена је, осим
заслужним
филмским
уметницима,
хаљинама,
уникатним
тоалетама,
спорадичним гафовима, али и поклонима
које номиновани добијају. Ове године, као
никада до сада јавност је „осула паљбу”, јер
је вредност поклона премашила 100.000
долара. Многи су били огорчени таквим
понашањем у тренутку док се води рат у
Украјини, па су позвали да се макар део
поклона донира тамошњем становништву
и избеглицама.
Годинама уназад поклони су од
луксузних чоколада, летовања, скупог
накита, престижних часовника, различитих
уникатних техничких додатака до наутичке
опреме, екслузивних услуга и специјалних
дизајнерских колекција. Како пишу светски
медији, вредност поклона сваке године
расте, а сада је достигла невероватних
140.000 долара, а додељно је 28 таквих
пакета. Ове године најскупљи је тродневни
боравак у дворцу Турин у Шкотској вредан
50.000 долара, а издваја се и липосукција

надлактица која кошта 12.000 долара,
реновирање од 25.000 долара. Ипак,
иако глумци у својим говорима често
спомињу рат у Украјини и позивају све да
помогну жртвама, ипак прихватају сулудо
скупе поклоне, па је јавност овог пута
неподељена, преноси Јутарњи, да је у
питању нескавидашње лицемерје.
Водитељ с ТВ мреже Си-Ен-Би-Си Скот
Вапнер написао је како је провео сате
размишљајући о томе зашто номиновани
за Оскаре добијају поклоне толике
вредности.
Многи од критичара сматрају и да би
најбоље било да глумци који су добили
прескупе поклоне, организују аукцију и
новац донирају организацијама које се
баве избеглицама.
Једна од искрених дива која је 2020.
године учинила такав гест је глумица
Скарлет Јохансон . Она свој сет поклона
није задржала, већ их је поклонила
организацији ПЕТА која се у Америци бави
заштитом животиња.
Извор: Политика
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ОД НАТО ЗЛОЧИНА У СР ЈУГОСЛАВИЈИ ПРОШЛО ЈЕ 23 ГОДИНЕ

ДАН СЕЋАЊА НА ВРШАЧКЕ ХЕРОЈЕ
НАТО агресија на нашу државу,
тадашњу
Савезну
Републику
Југославију трајала је 78 дана и
погинуло је више од 2.500 цивила,
више од 1.030 припадника војске.
На овај дан, 24. марта, одајемо
почаст свим невиним жртвама,
свим
прерано
прекинутим
животима,
прерано
прекинутој
младости и прерано прекинутом
детињству, рекла је Маја Ристић
Лажетић обраћајући се присутним
представницима
Министарства
одбране, Војске Србије, Града Вршца
Министарства унутрашњих послова,
Удружења
војних
пензионера,
војних инвалида, Покрета ветерана,
СУБНОР-а и породицама погинулих
вршачких хероја, који су се окупили
и положили венце на споменик
„Лала“ подигнутом у част десеторице
Вршчана који су своје животе дали за
одбрану земље.
- Шаљемо поруку, да ћемо
настојати да се такве страхоте,
страдања и разарања никада не
забораве и никада више не понове.
Чуваћемо слободу кроз залагање
за стабилност, мир и сигурност свих
наших грађана, а хероји никада не
умиру. Својим делима преселили су
се у вечност, нагласила је чланица
Градског већа за социјална питања.

Урош
Рошић,
представник
Удружења војних пензионера и
војних инвалида, рекао је да је 19
земаља НАТО пакта бомбардовало
нашу независну државу са једним

циљем, да јој отму део њене
територије.
- Пред спомеником наших
погинулиг суграђана, без икаквог
увијања, поручујем да Србија и Црна

Гора нису поклекле под утицајем
осиромашеног уранијума и касетних
бомби које су по речима светских
моћника биле једино средство
уништавања идеје отпора и борбе
за очување Космета у реалним
границама. Изгубили смо драге
пријатеље чије су породице устале
неутешне, а да сила из ваздуха
нема ограничења доказала је и
смрт Милице Ракић, трогодишњег
детета, која је за силнике била само
колатерална штета. То је наша бол
у срцу и души и доказ да западне
вредности вреде толико колико и
њихово саосећање са оболелима од
тумора којих је из године у годину
све више. 24. март 1999. године је дан
када је умрла међународна правда
и дан када су Србија и Црна Гора
стајале усправно, борећи се за истину
и сваки педаљ отаџбине.
Драгољуб Ђорђевић, председник
СУБНОР-а Вршац истакао је да
је жртва коју смо поднели стала
непоколебљиво на страну највишег
смисла постојања, на страну слободе.
- Ми смо слободу кроз векове
скупо плаћали. Тако смо је скупо
платили и 1999. године. Остајемо
као поносна генерација која се
супротставила најмоћнијој сили 20.
века, НАТО пакту.

НАТО, ДЕЦУ ВАМ НИСМО
ОПРОСТИЛИ
Пре 23 године почела је агресија НАТО на
СРЈ и трајала 78 дана. Без стварног разлога и
одобрења Савета безбедности УН, без икаквог
смисла злочинци из 19 држава бомбардовали
су возове, болнице, зграде и предајнике РТС-а,
путеве, мостове, индустријска постројења, војне и
полицијске објекте... уз покушај копнене инвазије
из Албаније. Гађали су и колоне Албанаца који су са
Косова и Метохије бежали према Македонији.
Ни до данас није тачно утврђено колико људи
је страдало од авиона западне алијансе, а процене
се крећу од 2.500 до 3.500 погинулих и око десет
хиљада рањених, уз материјалну штету до сто
милијарди евра.
Убрзо је основана комисија Савезне владе која је
радила на прикупљању доказа, судског материјала,
обдукционих налаза, сведочанства. Установљено је
да је током агресије НАТО погинуло 81 дете, рекла
је чланица комисије Маргит Савовић.
- То је званични податак. За та страдања
прикупили смо појединачне податке. И сви ови
злочини веома су озбиљно документовани.
Најугроженијим
и
најбеспомоћнијим
припадницима људске заједнице сматрају се
деца, дефинисано је и Конвенцијом о правима
детета Уједињених нација донетом 1989.
године. Маргит Савовић тад је подсетила да ову
конвенцију још једино САД нису ратификовале.
- Све остале земље јесу и она је наравно у
употреби тиме да обавезује државе да обезбеђују
свој деци на овој планети опстанак, развој, право на
живот. Тад 1999. године флагрантно је прекршена
ова конвенција и баш они који су потписивали и
потписом су потврдили своју приврженост овим
принципима, они су бомбардовали нашу земљу.
Наравно бомбе не бирају кога ће погађати и 81 дете
је било жртва те агресије.
Бомбе нису бирале ни узраст, ни пол ни
националност. Међу жртвама су Милица, Сања,
Бојана, Далибор, Аријета, Насер, Осман....
- Најмлађа жртва била је једанаестомесечна
Бојана Тошовић која је погинула уочи Ускрса
11.
априла
1999.
године,
приликом
бомбардовања
Мердара
код
Куршумлије.
Двогодишњи Марко Симић био је жртва бомби које

су пале на центар Новог Пазара. У Варварину је
приликом гранатирања моста преко Велике Мораве
погинула петнаестогодишња Сања Миленковић,
ученица Математичке гимназије у Београду.
Бомбе су прекинуле и младалачке снове Гордане
Николић и Милана Игњатовића из Владичиног
Хана. Трогодишња Милица Ракић, девојчица
погинула у својој кући приликом бомбардовања
Батајнице, постала је симбол страдања деце у НАТО
бомбардовању.

Споменик са епитафом Били смо само деца, у
знак сећања на страдале малишане, подигнут је
на прву годишњицу НАТО агресије на СРЈ у парку
Ташмајдан у Београду.
- Најмлађе жртве биле су старе једва неколико
месеци а има и осамнаестогодишњака који су

изгубиле животе под тим НАТО бомбама. Заиста
велика је туга да је толико деце страдало, а исто
тако треба поменути да поред погинуле деце
имамо и много рањених малишана од који су неки
имају последице у виду инвалидитета, а о траумама
психичке природе и не знамо пошто нисмо
истраживали. Можда када бисмо сада, 20 година
после бомбардовања, испитивали ту генерацију
која је тада у време бомбардовања расла, видели
бисмо каква су њихова сећања на те трауматичне
дане - рекла је Савовићева 2019. године.
Маргит је испричала и толико страшан детаљ да
га је тешко повезати са људским умом.
- Девојчица Ирена Митић страдала је код Врања
а на бомби којом је усмрћена била је видљива
руком исписан чудовишна порука.
- Јако сам радостан што сам вас видео и коначно
сам вас пронашао - написао је један Италијан.
Не треба заборавити да су у бомбардовању
страдали и важни објекти. Важни за живот деце
- значи школе, у Врању је шест дечјих вртића
срушено, гађано је и уништено Дечје одељење
Болнице “Драгише Мишовић”“, а свему томе треба
додати да у НАТО-у увек су се правдали, ако су се и
правдали, да је све то колатерална штета. Мислим
да је овај израз у нама најгори од свих израза које
смо као неке нове изразе научили. Да је за њих и
деца и објекти, значи школе, болнице, све је то било
случајност. Које се дешавају у тамо неком рату.
По подацима Југословенске комисије за сарадњу
са УНИЦЕФ-ом и Комитета за прикупљање података
о извршеним злочинима против човечности и
међународног права у току НАТО агресије погинуло
је 81 дете. Тачан број погинуле албанске деце не
зна се ни данас. Највећи број албанских малишана
страдао је када су НАТО авиони бомбардовали
избегличке колоне код Ђаковице и Призрена у
којима су углавном били деца, жене и старци.
Сви угашени млади животи у НАТО статистици
воде се као колатерална штета. За злочине нико
није одговарао.
Текст: Министарство одбране
Републике Србије
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ДАНИ СЛОВЕНАЧКЕ КУЛТУРЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

„НАШ ПУТ
У БАНАТ“

У оквиру манифестације „Дани словеначке
културе“ коју организују Удружење Словенаца
„Кула“ и Културни центар Вршац, у галерији Дома
војске отворена је изложба „Наш пут у Банат“.
Аутор изложбе, која аутетичним фотографијама
и предметима представља својеврсни оквир
насељавања Словенаца у Банат после другог
светског рата, Владимир Вучковић, и сам је потомак
породице колониста који су на новонасељене
просторе донели своје успомене, надања, снове и
културу.
- Кроз призму једне породице која се доселила

у Банат испричана је прича
о читавом току досељавања
1945. године. Кроз изложбу се
прожима и прича о каснијем
суживоту у вишенационалним
срединама као што је Вршац
и околна места где су се
насељавали, рекао је Владимир
Вучковић, аутор изложбе.
Изложбу је отворио директор
Културног центра Вршац, Давор
Стојковић, а присутне су поздравили и чланови
Градског већа за културу, Траја Качина, као и
представница Националног савета словеначке
националне мењине и Удружења Словенаца „Кула“.
- Ја бих да поздравим у име Удружења Словенаца
„Кула“, да се захвалим Културном центру на овој
сарадњи са нашим удружењем, као и на прилици
коју смо добили да се представимо као Удружење
мањине, рекла је Снежана Видергар, из Удружења
Словенаца „Кула“.
- Ово није први догађај који је организован у
сарадњи Културног центра и Националног савета
словеначке нациноналне мањине. Имали смо
догађај Дани филма који ће бити и ове године. Ову
изложбу одржана је на обострано задовољство,
истакла је Јадранка Бугаринов у име Националног
савета словеначке националне мањине.
Сви ови програми резултат су дугогодишње
сарадње која је сада унапређена потписивањем
званичног протокола. Вршац је Град који краси
разноликост, а ми ту разноликост ценимо. Због
тога желимо обновити споразум који имамо са
Словеначком националном мањином, рекао је
Трајан Качина.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОТПИСАО ЈОШ ДВА СПОРАЗУМА О ПОСЛОВНО – ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

ПОТВРДА ТРАДИЦИОНАЛНОГ
ПРИЈАТЕЉСТВА СРБА И МАКЕДОНАЦА

У Културном центру Вршац потписани су споразуми о
пословно – техничкој сарадњи између ове институције и
Националног савета македонске националне заједнице
у Републици Србији, као и новинско издавачке установе
НИУМИЦ.
Према речима директора Културног центра Вршац
Давора Стојковића, овај споразум регулисаће односе
ових институција у области културе и допринети
да будућа сарадња буде на вишем и квалитетнијем
нивоу и на добробит његових потписника, македонске
националне заједнице и свих грађана.
Потписник
споразума
испред
Националног
савета македонске националне заједнице у Р. Србији,
председник савета Борче Величковски, изјавио је да овај
споразум само потврђује традиционално пријатељство
између македонске националне заједнице на територији
АП Војводине и Града Вршца.
- Није непознато да у Вршцу живи више од пет стотина
припадника македонске националне заједнице. У овом
граду имамо дивне пријатеље, колеге и сараднике са
којима у последњих десетак година одлично сарађујемо.
Досадашњи рад ћемо, кроз потписивање овог споразума,
унапредити баш у овој години када почиње са радом
мешовита комисија за праћење и имплементацију
међудржавног Владиног договора између Србије и

Македоније о правима Срба у Македонији и Македонаца
у Србији. Овиме на најбољи начин показујемо да
заиста желимо да бринемо о македонској заједници у
Србији односно Војводини, а резултате потписивања
овог споразума ћемо имати врло брзо – закључио је
Величковски.
Захваливши се домаћинима на гостопримству,
директор новинско издавачке установе НИУМИЦ

Озрен Симјановски рекао је да потписивање овог
споразума представља почетак односно надоградњу
институционалне сарадње која већ постоји са градским
властима у Вршцу и Културним центром Вршац.
- Ово би требало да буде почетак нашег заједничког
путовања и проналажења начина на који ћемо покушати
да артикулишемо потребе, с једне стране припадника
македонске заједнице који живе у Вршцу и околини, а
с друге стране и припадника већинског народа којима
могу да се понуде неки садржај које наша новинска
установа пласира. Значај оваквих врста споразума је
управо у томе што омогућавају сарадњу и са већинским
народом и са другим националним заједницама и пружају
далеко шири круг могућности да задовољимо различите
партикуларне интересе – рекао је Симјановски.
Потписивању споразума присуствовао је и члан
Градског већа задужен за културу др Трајан Качина који
је, честитавши потписницима, рекао да се Град Вршац
труди да има добру сарадњу са свим националним
мањинама и да њихову културу стави у први план како
би већинско становништво могло што боље упознати
богатсво које већ постоји.
За наредни период заказани су и састанци на којима
ће се конкретизовати будућа сарадња ових институција.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (160)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН
И НОВИ СВЕТ БЕЗ СЕНКЕ

Постоје радохоличари амбициозни људи који отимају
од сна, спавају минимално да би остварили своје планове,
док нас, којих је огромна већина, баш брига, спавање је
одмор и утеха, награда још бесплатна, ако се не рачуна
шта смо препустили онима који тврде да мање спавају.
На Пајином Триптихону на основу сенки јасно се
може видети доба дана, а на основу послова годишње
доба. Људи су спокојни јер је у њиховом малом свету
све предвидљиво и мери се количином уложеног рада и
сенком коју брзина кретања роба, информација, њихово
тумачење омогућавају. Тај свет пре стотинак година
окреће се лагано, бескрајно споро, таман толико да ми
свој лежерни ход ускладимо са његовим ритмовима.
Данас смо закорачили у свет који се окреће
невероватно брзо, наше намере проклизавају јер наш
интелект не омогућава довољно траци за трчање на којој
могу вежбати само они које води сигурни шаптач, до сада
суперкомпјутери а од сада и квантни компјутери.
Помпезно најављивани суперкомпјутери као најбољи
шаховски играчи карата стратези су запели у ћорсокак.
Свет захваљујући бројним мрежама бескрајном авином
података које не могу целовито да се анализирају и
претворе у алгоритмове временских машина којим може
да се разгрне мистерија будућности, будућности која
као чињеница позната само привилегованима постаје и
предност да знају све што ми не можемо да урадимо, а
ми ни не желимо да урадимо, чини нас провидним као
бескрајно море медуза које лове на срећу а немају појма
да неко по свом ћефу убацује или изоставља храну.
За сада се квантни компјутери користе само за
обраду пословних података и као велики шаптач даје
незамисливу предност у игри глобалног бизниса који
улази у фазу испирања злата односно сакупљања плена

јер невиде да је у мору нови невидљиви ненајављени
предатор којем није ни на крај памети да се представи.
Квантни компјутер 150 милиона пута је бржи од
суперкомпјутера, практично у делићу времена даје
стопостотне временске прогнозе, даје прогнозе
климатских промена, подмазује берзанске земљотресе а
за то на извол‘те користи децениjaма сакупљане податке о
свему и свачему, који су фрагментално анализирани, чија
је логика тек начета а сада ће свевидеће и сверазумевајуће
око свом газди дати ексклузиву да завири у ближу или

да моделује будућност као глобалну глину, податну, без
отпора, јер нема појма да се велика представа режира и
да смо само поштеђени јер нисмо нимало опасни.
На Триптихону Паје Јовановића људи живе свој животу
у свету непознатих судбина. Режије се заврше обично
ратом, па се то изглади, док опет не добије месијански
осећај пророка будућности. Стари Грци веровали су у
детерминизам, да је све унапред познато, то што ми не
знамо исход само је ствар наше неспособности да се
обавестимо.

даљу будућност коју ће својим животима платити наивни
људи који су остварили свој светлуцави траг у безбројним
базама података за космички експеримент дубоког увода
у логику са безброј непознатих а то бива претворено у
јасне слике дешавања нас као глумаца који се копрцамо
у свом незнању док се неко са шаком на устима грохотом
смеје јер види куда нас то води, и зна где, шта да притисне,

Ипак, када неко добије чаробну куглу којом
детерминисани свет открије све своје билансе људских
страсти, токове роба, новца, енергије у контексту климе,
географије и различитих скривених апетита, као у
огромној игри карата, само један играч види све остале
карте.

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Кад се откопају ратне секире,
прво се покопа истина.
Зоран Ђуровић Ђурке

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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У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ПОЧЕО РАД НА НОВОЈ ПРЕДСТАВИ

„ОТКАЧЕНА ПРОСИДБА“
У ПРИПРЕМИ

У Народном позоришту „Стерија“ почео
рад на новој представи „Откачена просидба“
по тексту Зорана Божовића, у режији Петра
Пјера Рајковића.
У представи играју: Милош Ђуровић, Јована
Андрејевић- Грујић, Соња Радосављевић и
Срђан Радивојевић. Сценограф и костимограф

краја представе, професору ће већи изазов
представљати да освоји модерну девојку.
Сложеним механизмима комедије, постиже се
градација која ће сваком гледаоцу омогућити
лични однос и став према ситуацији и
јунацима, а врста и количина смеха биће
валоризација дела.

је Софија Лучић, а за врањански дијелекат
биће задужен Бојан Јовановић.
Радња представе прати младог професора
фонетике који упознаје младу и амбициозну
девојку, која му представља изазов због свог
модерног начина говора и изговора речи,
да је научи књижевном говору. Наравно,
заплет постаје сложенији када се у читаву
причу умешају њена мајка и његов отац. До

“Зоран Божовић је написао актуелну
комедију о свакодневним догађајима и
ситуацијама у којима види драмске заплете
од великог значаја за живот. За основу приче
је узео познату мелодраму Џорџа Бернарда
Шоа „Пигмалион“, али је прилагођена нашем
менталитету и духу времена“, рекла је Снежана
Удицки, директорка НП Стерија Вршац.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. април 2022.

К УЛ И Н К У В А Р

ПИТА СА МЕСОМ
И ЈОГУРТОМ

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г кора за питу
1 фил:
- 2 јаја
- 200 мл јогурта
- 100 мл уља
- 1 прашак за пециво
2 фил:
- 300 г Матијевић јунеће
плећке
- 1 црни лук
- зачин Ц
- 1 јаје

ПРИПРЕМА:
Матијевић
јунећу плећку самлети у машини за
млевење меса. 1 фил: Умутити јаја, додати
јогурт, уље и прашак за пециво. 2 фил:
Исећи црни лук и продинстати на мало
уља да омекша. Додати млевено месо
и динстат и 10-ак минута. Додати зачин
Ц по укусу. Кад се охлади, додати јаје и
НАМИРНИЦЕ:
-400 г Матијевић јунеће
плећке
- 2 плава патлиџана
- 200 г парадајза
- 150 г качкаваља
- 1 црни лук
- 2 свеже паприке
- 1 јаје
- 1 чаша киселе павлаке
- 1 кашичица шећера
- 2 кашике парадајз пиреа
- 1 кашичица соли
- 1 кашичица млевене
паприке
- 100 г ренданог качкаваља
- прстохват бибера

МУСАКА СА
ПАТЛИЏАНИМА

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећу
плећку самлети у машини за млевење два
пута.
Патлиџанима одсећи крајеве, исећи их по
дужини на кришке, посолити и оставити да
пусте воду. Продинстати исецкан црни лук,
додати исецкану паприку, а затим и млевено
месо.
Динстати кратко, па додати со, млевену
паприку и бибер. После неколико минута
НАМИРНИЦЕ:
Кора:
- 5 јаја
- 100 г шећера
-1 ванилин шећер
- 125 г црне чоколаде
- 1,5 кашика скробног
брашна
- 1,5 кашика какаоа
Чоколадни прелив:
- 40 г шећера
- 1,5 кашика воде
- 2 дл слатке павлаке
- 200 г црне чколаде
- 1 дл умућене слатке
павлаке
Фил:
- 150 г маскарпоне сира
- 1 дл слатке павлаке
- 1 ванилин шећер
- 100 г беле чоколаде

измешати. Фил са месом поделити на три
дела. Три коре мазати филом од јаја и
јогурта и ређати једну на другу, а четврту
филовати месом. Уролати и ставити у
подмазан плех. Поновити исто за све
три јуфке. Пећи у загрејаној рерни 40-45
минута на 200°Ц да пита добије златнобраон боју.

додати исецкан и ољуштен парадајз. Кад
испари течност, додати шећер и парадајз
пире. Патлиџане оцедити, испржити на
мало уља са обе стране и у посуду за печење
ређати ред патлиџана, фил и тако док се све
не утроши. Завршити патлиџанима. Умутити
јаје и киселу павлаку и прелити мусаку.
Пеци у загрејаној рерни на 200°Ц око пола
сата. Пет минута пред крај, мусаку посути
качкаваљем и вратите у рерну док се отопи.

ТО Р Т И Ц А
С А Б Е Л ОМ
Ч О КОЛ А ДОМ

ПРИПРЕМА: Сјединити састојке
за кору и излити у припремљен плех
од рерне и пећи 10-12 минута на 180ºЦ.
Прохлађену кору сећи на кругове (пречника
6-7 цм).
Чоколадни прелив: Загрејати шећер с
водом док не постане тамносмеђе боје, па
сипати слатку павлаку и кувати док се не
растопи. Прелити преко чоколаде и мешати

док се не уједнаци. Охладити, умутити
миксером, а затим додати умућену слатку
павлаку.
Фил: Умутити маскарпоне сир, ванилин
шећер и слатку павлаку. Додати растопљену
и прохлађену белу чоколаду.
Филовање: кора, прелив, фил, кора
и целу торту премазати филом. Посути
наренданом белом чоколадом
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

18. 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
EMLÉKMŰSOROK AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM TISZTELETÉRE

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A szerbiai Caritas
évi gyűlése
A
szerbiai Caritas rendes
évi közgyűlésére 2022.
február 28-án került sor,
amelyet az újonnak kinevezett igazgató Ft. Ghergei
Mihály hívott össze az Európa terembe a belgrádi érsekségen. Az ülésen részt vettek a szerbiai püspökök is:

»A Muzslyai diákok

Fabijan Slavina, valamint Ft.
Pastyik Róbert a Szt. Ciril és
Metód nemzetközi püspöki
konferencia főtitkára.
Az ülésen ismertették
az elmúlt év jótékonységi
munkáját és előrevetítették
a következő két év terveit
és céljait.

»A lukácsfalvi emlékező közösség

A magyarság összetartó ereje

zz
Muzslyán

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és
a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola közös szervezésében Emlékezzünk együtt a
márciusi ifjakra! címmel rendeztek Muzslyán emlékműsort
az 1848/49-es szabadságharc és
forradalom tiszteletére. A műsor kezdete előtt a Szűz Mária Szent Neve templomban alkalmi szentmisét szolgáltattak,
mely után a művelődési egyesület előtt lévő Petőfi-mellszobránál Sárkány Zoltán elszavalta
a Nemzeti dalt, majd koszorút
helyezett el Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a VMSZ
muzslyai és körzeti szervezete,
illetve a párt Nyugdíjas Foruma, továbbá a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség, Muzslya Helyi Közösségének Tanácsa, a RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesülete és a Muzslai

„

Kovács Elvira
a 174 évvel ezelőtti
példamutató magyar
összefogásról beszélt,
mely összefogásra
és összetartásra
napjainkban,
azaz április 3-án is
szükség lesz

Petőfi Sándor MME. A Himnusz eléneklése után a művelődési egyesület nagytermében
megjelent emlékező közösség
egy alkalmi műsort tekinthetett
meg, melyben szavalatokkal,
énekekkel és jelenettel bemutatkoztak a 4-es számú Szent
Imre herceg Cserkészcsapata,
a Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, a szentmihályi Bibu
Tamara, a Petőfi és kortársai Petőfi a szívünkben elnevezésű

és Környezetvédő Egyesület, a
helybeli Sonja Marinković Általános Iskola tanulói és a VMSZ
lukácsfalvi helyi szervezete közös rendezésében március 14én került sor az 1848/49-es magyar szabadságharcra és forradalomra való megemlékezésre.
Az emlékező közösséget Bodó
Szilvia, a helyi közösség titkára köszöntötte, majd Kovács Elvira, a Szerb Képviselőház alelnöke, a VMSZ alelnöke szólt az

»Ünnepi műsor a nagybecskereki Petőfiben
szavalóverseny díjazottja, Süveg Emma és Rontó Kata népdalénekesek, a Maca-Tina citerakettős, a Cickafarka énekcsoport, a Kisbanda citerazenekar,
valamint a művelődési egyesület citerazenekara és vegyeskórusa. Az emlékest a Szózat eléneklésével ért véget.
zz
Lukácsfalván

A lukácsfalvi Helyi Tanács,
a Fehér-tó Hagyományápoló

egybegyűltekhez. Beszédében a
174 évvel ezelőtti példamutató
magyar összefogásról beszélt,
mely összefogásra és összetartásra napjainkban, azaz április
3-án is szükség lesz. Ezt követően alkalmi műsorra került sor,
melyben szavalatokkal felléptek Kiss Natália és a helyi Sonja Marinković Általános Iskola tanulói. A műsor után a helyi közösség épületén lévő Petőfi-mellszobránál a Vajdasá-

gi Magyar Szövetség, a VMSZ
lukácsfalvi helyi szervezete, a
Fehér-tó HÁKE, illetve a muzslyai és a lukácsfalvi helyi közösségek képviselői helyezték
el a kegyelet virágait.
zz
Nagybecskerek

A nagybecskereki magyarság a helybeli katolikus temetőben Szemere Pál honvédőrnagy
emléktáblájának a koszorúzásával kezdte meg az ünnepségeket nemzeti ünnepünk alkalmából. Az emléktáblánál A
Vajdasági Magyar Szövetség,
valamint a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület képviselő helyezték el az emlékezés virágait.
Az ünnepi műsort a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében szervezték meg. Az alkalmi megemlékezés a Himnusz
hangjaival vette kezdetét, amelyet az Emmanuel Kamarakórus
adott elő. Az ünnepi műsor a
Petőfi emlékévre való tekintettel Petőfi Sándor jegyében zajlott. A XIX. század költői című
verset Olajos Teodor a Sonja
Marinković Általános Iskola tanulója mondta el. Az 1848-as
márciusi események előzményeit és a forradalom kitörésének körülményeit Móric Tina
a Nagybecskereki Gimnázium
diákja dolgozta fel. Ünnepi köszöntőt Sztojkó József a városi
tanács tagja mondott. Az alkalmi műsor keretében Balogh
Lenke az Art Klub tagjának első
önálló tárlatát is megtekinthette a köztönség.

»A Caritas évi gyűlése
dr. Német László nagybecskereki püspök -a Szt. Ciril és
Metód nemzetközi püspöki
konferencia elnöke-, mons.
Hočevar Stanislav belgrádi
érsek és metropolita, mons.
Đuro Džudžar görögkatolikus püspök, mons. Đuro
Gašparović szerémségi püspök, mons. Slavko Večerin
szabadkai püspök, a szerémségi koadjutor mons.

Miután a jelenlévők a
fent említetteket elfogadták, megköszönték a Caritas új vezetőségének a hasznos és fontos munkájukat,
amelyben a rászoruló embereken segítenek.
Az ülés végén a jelenlévő püspökök felhívták a figyelmet, hogy március 13-án
minden hívő együtt imádkozzon Ukrajna békéjéért.

TORDAI MŰVELŐDÉSI NAPOK

Tordai esttel
zárult az idei
rendezvénysorozat
S
zombaton tartották meg
Tordán a Kárpát-medence három Torda telepölésének a találkozóját. A rendezvény szentmisével kezdődött, majd a kopjafa koszorúzásával folytatódott. A

tatkoztak a közönségnek.
A tordai közönség előtt fellépetek a Petőfi Sándor ME
Kincsünk csoportja, az aranyostordai néptáncegyüttes,
a Juhász zenekar, valamint
Csernoh Viktor. Csíszár Ist-

BORBÉLY TIVADAR ÉS J. L.

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN

Szilasi Mihály emléke előtt tisztelegtek
S
zilasi Mihályra, Muzslya,
Vajdaság és a Kárpát-medence neves citeraművészére
emlékezve, illetve a hangszer és
a citerazene népszerűsítése céljából, a Muzslai Petőfi Sándor
MME nagytermében tartották
meg a hagyományos, az idén
nagykorúságát ünneplő XVIII. Szilasi-napot. A műsor elején Süveg Emma felolvasta Fehér Ferenc Apám citerája című
versét, Lele József helybeli citeraművész kíséretében, majd
Kovács Elvira, a Szerb Képviselőház alelnöke, a VMSZ alelnöke, mgr.Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és
Dobó József, a Muzslai Petőfi
Sándor MME elnöke köszöntötték a jelenlevőket.
- A rendezvény célja ezúttal
is a citerázás népszerűsítése, a
sajátos citerajátszás továbbörökítése, a citerajáték éltetése, a
citerások találkozása és barát-

kozása, de valamennyiünknek
több is ez a mai nap ennél, hiszen szívünket és lelkünket, teljes valónkat a népköltészet és
a népművészet világába emeli.
Így dalolva ki, így öntve lírába
személyesen átélt, mégis nehezen megfogalmazható lelki-ér-

»Az emlékműsor fellépői

zelmi igényeink lényegét, hogy
megtaláljuk önmagunkban, családunkban, közösségünkben,
nemzetünkben és a nagyvilágban is az összhangot, az összefogást és a harmóniát. Ennek a
harmóniakeresésnek számunkra egyik nagyon kedves képvi-

selője épp Szilasi Mihály volt, aki
- ha tehette - elővette citeráját
és muzsikált mások és saját örömére, szórakoztatására, hangszert készített és továbbadta a
művészetét – hangzott el a műsor elején. A rendezvény keretében a muzslyai citerások mellett
felléptek az padéi, törökbecsei,
óbecsei, szenttamási, temerini,
újvidéki, zentai, magyarkanizsai, oromhegyesi, torontálvásárhelyi, kisoroszi, szentmihályi
és pacséri citerások, citerazenekarok és -szólisták. Az eseményt
ezúttal is megtisztelte Borsi Ferenc, Magyarországon élő, csókai születésű népzenész, oktató
is. A XVIII. Szilasi-nap a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint a Magyar
Nemzeti Tanács (MNT) támogatásával valósult meg.
BORBÉLY TIVADAR

»A süteményverseny „résztvevői”

»Az ünnepi műsor
kegyelet virágait a házigazda mellett Aranyostorda és
Bihartordai képviselői is elhelyzték.
Az ünnepi műsort a Művelődési otthonban tartották meg, ahol mindhárom
település képviselői bemu-

ván is, aki magyar nótákat,k
adott elő.
A rendezvény keretében süteményversenyt is
rendeztek, ahol édes-,illetve sóssütemények készítésében mérték össze ügyességüket a résztvevők.
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1 kg
41,80
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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 спратна кућа
на тргу Андрије Лукића,
легализована
са
свом
инфраструктуром.
Тел.
064/6859415 и 064/2805881.
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,
56.000 €. 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.
Продајем кућу у Јабланци,
9 км од Вршца, у центру села.
Цена повољна. Тел. 013/830753
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.
Број

1371

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
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
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.

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,
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

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
Издајем
намештен
двособан стан у центру. Тел.
064/2355436

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

лепом месту, чврсте градње,
РАЗНО
велика окућница, башта,
сва инфраструктура. Тел.
Продајем металну ограду
063/7608985.
за степенице, дужина 4 метра.
Продајем гаражу од 15 м² у Тел. 063/ 1871673.
улици Жарка Зрењанина 46.
Продајем два исечена
Тел. 065/3131000
стабла ораха. Тел. 060/1671519
и 013/401-210.
Продајем четворокрилни
прозор 2,40х1,60 са ролетнама
у одличном стању. Тел.
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
065/8340611
ИЗДАВАЊЕ
Продајем
предратни
Издајем
намештену круњач кукуруза (у добром
гарсоњеру у центру града, стању) Тел. 060/8435097
цг, клима, кабловска. Тел.
Продајем џак за бокс,
црвени 130х35, пун. Цена 2.500
061/1481727.
Издајем стан запосленој дин. Тел. 063/737-5149
Продајем
домаћу
девојци. Тел. 060/7401210
ракију лозовачу од грожђа
или 060/3603311.
Апартмани за издавање у „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.
Продајем очуван трокрилни
Вршцу и Панчеву за домаће
орман (шифоњер). Повољно.
и стране фирме плаћање
Тел. 064/1818917.
преко рачуна, апартмани
На
продају
лловачки
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
карабин Ремингтон магнум,
карабин 7 мм. Тел. 064/3855729.
Дајем часове
енглеског
основцима, вршим услугу
уноса текста, коректуре,
лектуре, прелома, дизајна,
штампа
свих
врста,
професионално.
Повољно.
Тел. 069/626699 и 013/835-129.
Продајем гумени чамац
„Зефир“
4К,
диммензија
2,10х1,05 м, са веслима у
одличном стању, погодан за
пецање. Тел. 061/3071085.

литара и више одличну ракију
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

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.

Продајем ауто гуме са
челичним фелнама, Сава
ескимо 195/65 Р15, 5 рупа, као
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
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 42-44 број , нова,
2.000 дин. Тел. 064/1319128
Продајем на велико 5

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,америчкепроизводње,
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“ , у одличном
стању 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
Rott weiler-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.
На продају инвалидска
колица
(ходалица)
више
комада. Тел. 013/885-019
Продајем
голубове
високолетаче
беле
боје,
бирмигенске
превртаче,
лепезане разних боја. Тел.
064/4902239
Продајем шиваће машине
Багат и Сингерица, бојлер
80 литара, пећ на дрваможеи замена за дрво. Тел.
061/1112821
Продајем ауто Mitsubishi
Lancer G.L.X. нерегистрован,
десни волан, клима, плин,
атест. Тел. 064/4902239.
На продају два нова
пластична бурета од 100 и 50
литара са великим отвором
за ракију, купус или зимницу.
Три гуме за фићу са фелнама,
плинска пећ са боцом, лавабо
некоришћен. Тел: 063/8431627
За
продају
старински
отоман са наслоном, стринска
машина за предење, шиваћа
машина, половни теписи
разних димензија, дечија
дубвока колица. Тел. 013/830753.
Продајем три застакљена
прозора
са
шалонима,
балконска врата, два дрвена
шифоњера и креветац. Тел.
013/830-753.
Потребан
радник
у
производњи намештаја. Доћи
лично у Архитекте Брашована
број 3 (поред Пољопривредне
школе)
или на телефон
060/7506065.
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ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН МЕГАН НОЛАН

ШТА СИ ОД
ЖИВОТА
ЖЕЛЕЛА
Када она, млада и опчињена
ноћним животом у Даблину, сретне
њега,
изузетно
харизматичног
старијег мушкарца, дешава се нешто
у исто време сасвим једноставно
и невероватно: привлачност руши
кочнице, меша се са слабостима
и страховима, постаје сам смисао
живота. Рађа се веза која је за њу
смена екстазе и патње, необуздане
љубоморе и задовољства, толико
интензивног и страственог да ствара
зависност – она жели да нестане у
његовом телу, да се растопи у тој
жељи све док потпуно не изгуби
сопствени идентитет.
Искрен портрет нарцисоидне
личности
нашег
времена,
фасцинације,
заљубљености,
љубоморе, усамљености и порока.
Доминације и понижења. Прича о
вези која можда није ни постојала,
јер су се среле замишљене слике и
пројекције уместо двоје стварних
људи. А када се илузије распрше, две

улоге – џелата и жртве – смењују се са
једнаким талентом и страшћу.

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 „Шта си од
живота желела“, које ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу
имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Острво тајни“, освојиле
су је Викторија Остојин и Александра
Крестић. 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 21.
БРОЈ 336, 24. АПРИЛ 1996.

ДРУГА КУЋА ЗА ЂАКЕ
Дом ученика у Вршцу са 220 „станара“ спада у ред већих
средњошколских домова у Војводини. Месечни пансион 375 динара
од којих 83 плаћају ученици а остатак држава.
Настао из интерната бивше Учитељске и Пољопривредне школе,
а затим преведен у самосталну установу 1.977. године. Дом ученика
у Вршцу данас спада у лепше и по потенцијалима у категорију већих

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 (30)

средњошколских домова у Војводини. Последњих година сви
капацитети су редовно попуњени, а чини их 220 постеља, углавном
у четворокреветним собама, заједничка трпезарија, просторије за
учење, добро опремљена библиотека и спортски терен.
Највише наших ученика дошло је из суседних општина
Пландише, Бела Црква и Алибунар, али има их и из Пожаревца,
Смедерева, Новог Сада, сазанјемо од Душана Милића, директора
Дома. – Њих 52 су студенти Више школе за васпитање, 70 похађа
наставу у Тесли, 60 у Хемијској школи, 20 су гимназијалци, а остали
иду у Пољопривредну школу. Међу домцима је и 36 ученика
избеглица, а кров над главом пружили смо једној породици из
околине Задра са четворо деце. Оно што је најважније сви се овде
лепо слажу и нема никаквих проблема око организовања времена,
како оног предвиђеног за учење, а тачно се у току дана зна када је
то, тако и код слободних активности.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21.
БРОЈ 336, 24. АПРИЛ 1996.

СА БЕЛИМ СПОРТОМ У БЕЛИ СВЕТ
Млади вршачки тенисер Зоран Кекерић (рођен 1971. у Хамбургу)
већ пет година успешно игра за Шлосберг клуб (четврта лига) из
немачког града Розенхајн. Поред активног играња наш суграђанин
ради као тренер у приватној школи из Розејнхајна.
Пошто је боравио у Вршцу, Зоран Кекерић одазвао се позиву
да посети нашу редакцију и да проћаскамо о тенису, његовој
каријери у белом спорту, где и шта ради у овом моменту. Љубазни и
шарамнатни Вршчанин почиње своју причу.
- Године пролазе а ево видите већ ми је пета година од како
играм и радим као тренер у иностранству, земљи где сам рођен.
Прве кораке у тенису направио сам у осмој години , а мој учитељ
ми је био Кека Стефановић. Веома брзо сам савладао све елементе
тениске игре да би у 11-12 години играо на разним турнирима. Са
16 година играо сам за сениорску екипу Вршца у Војвођанској лиги,

затим у другој и сада на крају са екипом Вршца у Првој савезној
лиги. Боје Вршца поред мене су бранили Жељко Чича,
Дејан Вранеш, Горан Лонец, Ладислав Киш, Иван Гажо, Драган
Петровић, Горан Божановић, Жељко Секулић. Тренери су нам били
Саво Божановић и Анте Шкрбић - присећа се млади талентовани
Вршчанин.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик
Разговарао сам са једним од
најстаријих наших суграђана,
земљорадником
Адамом
Тиром (1839-1938), који се
виноградарством
бавио,
али више као споредном
делатношћу и он ми је могао
дати врло мало потребних
информација, само толико, да
је пре филоксере овде било
више црног него белог вина
и да му се чини да је тадашње
вино било квалитетније од
садашњег. Сорте је називао
“наше старе сорте грожђа”, које
се и данас, заједно са новом
појавом
модерних
врста
грожђа, гаје у оплемењеном
облику.
Алојз Семајер (1849-1937),
трговац, шпедитер и власник
винограда могао ми је тада
дати веома вредне податке.
На моја питања, причао ми је
следеће:
Године 1876. вратио сам
се из туђине кући и од тада
се бавим виноградарством.
(Именовани је имао око 40
јутара винограда).
У нашем роду Семајерових,
који
је
најмногобројнији
у граду, а чији су чланови
приолично дуговечни, постоји
предање, по коме су прве
беле сорте винове лозе овамо
донели Семајерови. То сам
сазнао од старијих рођака.
То може утолико бити тачно,
да је неко од Семајерових
донео овамо једну или обе
сорте ризлинга, евентуално и
креапер.
Семајерови испоручивали
су овдашња вина двору цара
и краља Карла 3. и краљице
Марије Терезије, о чему сам до

недавно чувао поруџбенице
и документа о испоруци. Тада
је настала изрека “Семајерско
вино није супа од расола”,
која се после модифицирала,
карактеришући лепо кохезију
породице, а која се понекад
изродила и у протекционизам,
у изреку: “Семајерска крв није
супа од расола”.
Што се тиче сортног састава
грожђа у старим временима,
могу чисте савести да тврдим,
да на бреговима 7/8 винограда
било је засађено углавном
кадарком, затим зачинком
(Nebetblau), опорто (Augusti)
и лауренција (Laurenna), а
остатак је био јако измешан. У

равници се такође гајило много
кадарке, али је било и много
мађарке, обе врсте динке и
велико меснато грожђе, које
се називало токајац. Гајило се
и доста ризлинга, смедеревка
и зеленике у значајним
количинима, а остале сорте
биле су присутне само
малобројним чокотима.
Као стоне сорте гајила се

шасла (Chasselas – франц.Gutedel – нем), подоста
црног и белог муската,
дренак – козје сисе свих
могућих
врста,
напрстак
(Fingerhut) или дамски прсти
(Damenfingertrauben). У свим
кућама нашле су се и сорте
волујско око, изабела (Isabella)
и мускат-хамбург (Muskat
Hamburg), који је први овамо
донео Франц Урбан.
Године 1874. основано
је Удружење виноградара,
предходник
Виноградарске
секције Удружења народне
привреде
(1883),
чије
остале секције никада нису
угледале светло дана. Годину
дана касније у Панчеву се
појавила
филоксера,
али
наши
виноградари
нису
озбиљно схватили опасност
те ужасне штеточине, која
је ускоро постала зла коб
нашег виноградарства, када
је професор Валдхер Јозеф
ову открио 1880. године у
виноградима у равници.
Присећам
се
да
се
1875.
године
тврдило
да је производња вина
износила
један
милион
ведара годишње што може
одговарати
чињеничном
стању. То је био највиши ниво
производње на приближно
10.000 кат. јутара тадашњих
винограда овдашње регије,
количина која није никад више
достигнута. Цена је била веома
ниска, једно ведро продавало
се по 60-80 крајцера и многи
сељаци одвозили су своју
бербу колима у друге удаљене
градове да би тамо постигли
бољу цену.
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У РАСАДНИКУ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ НИЧУ САДНИЦЕ БУДУЋИХ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА

У ПЛАНУ ОБНОВА И
ГОРАНСКОГ РАСАДНИКА

Расадник дрвећа, украсног биља и грмља
ЈКП „Други октобар“ формиран је на парцели
пречистача отпадних вода код Павлиша. Засађено
је око 5.000 младих садница липе, брезе, бреста,
млечне леске и храста платана, рекао је Милош
Салапура, извршни директор
комуналних
делатности ЈКП „Други октобар“, додавши да
су посађене и младице багрема и тополе без
такозваних „маца“, односно изданака тополе која
изазива алергију посебно код деце.
Ово дрвеће ће нам служити за попуну
наших јавних зелених површина, али и за
ветрозаштитне појасеве јер су они јако битни
поготово у подручјима где је урађена комасација
пољопривредног земљишта, истакао је Салапура,
гостујући на вршачкој Телевизији Банат.
Поред тога у плану је обнова постојећег, али
неодржаваног горанског расадника.
На простору катастарске општине Велико
Средиште постојао је горански расадник који је мало
девастиран, тренутно смо у процедури подношења
захтева Војводина шумама за враћање у његово
првобитно стање. Мислим да ће бити позитивно
решен бити и уколико добијемо тај простор око
пет хектара на њему би могли да производимо све
ове саднице које сад производимо на пречистачу
вода и значајно би проширили производњу, навео
је Салапура.
Објекти зеленила у Градском парку, пластеници и
стакленици обновљени су као и сама производња,
али и делатност. До сада се производио расад

за садњу на јавним зеленим површинама, а од
недавно грађани ће моћи да купе расад цвећа за
своје потребе уз савете стручњака на лицу места.
Још једна од новина је такозвани катастар јавних
зелених површина тачније попис свог дрвећа које
се налази на јавној површини у граду.
Геодетски је снимљен цео град и свако дрво
у граду има своју тачку. Теренски ћемо обићи сваку

локацију са инжењером шумарства и хортикултуре
и утврдити који вид заштите или интервенције је
потребан сваком дрвету. Грађани ће имати обавезу
да се обрате стручној служби у случају да желе
да дрво орежу испред своје куће или сматрају да
има потребе за лечењем као и у ситуацијама када
грање или улази у каблове и темељ куће, закључио
је Салапура.
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СПОРТ
КОШАРКА
КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОБЕДОМ ЗАВРШИЛЕ СЕЗОНУ

ЉИЉАНА МАРЈАНОВИЋ ОКОНЧАЛА
БЛИСТАВУ ИГРАЧКУ КАРИЈЕРУ
Фото: М. Живковић

ВРШАЦ – СТУДЕНТ 97:71 (29:12, 25:15, 21:14, 22:30)
Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: Савић,
Мишковић, Креста.
ВРШАЦ: Марјановић 23, Стојић 15 (8 ск), Веригић
2, Репац 8 (5 ск), Станаћев 3 (7 ск), Јовановић 6 (9 ск),
Цера 3, Селаковић 21, Зорић 6 (6 ск), Јованчевић 10
(7 ск).
СТУДЕНТ: Милојевић 2, Јовановић, Петровић 15,
Ђорђевић 5, Славковић 4, Ивков 28, Радојковић 6 (6
ск), Стошић, Динић 11 (5 ск), Младеновић.
Кошаркашице Вршца завршиле су сезону
убедљивом победом против борбених Нишлијки
и освојиле девето место у Првој женској лиги

Србије. Меч је обележила капитен Вршчанки
Љиљана Марјановић која се опростила од дреса
Вршца и окончала играчку каријеру. Кошаркашки
клуб Вршац јој се на крају утакмице захвалио на
изузетном доприносу, Љиља је предводила тим
који је освајањем првог места у Другој лиги изборио
повратак међу прволигаше, а ове сезоне била је

велика узданица у избореном опстанку. Директор
клуба Кристијан Серман уручио је пригодан поклон
Марјановићевој коју је вршачка публика испратила
овацијама.
Љиља Марјановић имала је прави шутерски
шоу у првом полувремену, без грешке је погађала
за два и три поена и прве две четвртине завршила
са стопостним учинком 6/6 (4/4 за три, 2/2 за два).
Био је то период утакмице када је Вршац практично
трасирао пут ка седмој лигашкој победи јер је
стекао предност од 27 поена (54:27). До краја
Вршчанке су држале ситуацију на терену под
контролом, разлика се повећавала до максималних
35 поена предности (73:38), добре партије пружиле
су репрезентативке Селаковићева и Стојићева, а
клупа Вршчанки и гледаоци на трибинама бурно
су поздравили прву прволигашку тројке најмлађе у
тиму, Марине Цера.
Пре почетка утакмице, легенда српске и европске
кошарке, Биљана Станковић, сада на дужности
координатора млађих селекција Вршца, уручила
је признање младој играчици Дуњи Вишацки,
изабраној за спортску наду Вршца на недавном
градском избору најбољег спортисте.
Б.Ј.

УБЕДЉИВ ПОРАЗ КОШАРКАША ВРШЦА У БЕОГРАДУ

СУПЕРЛИГА ОСТАЛА САМО САН
ДИНАМИК – ВРШАЦ 82:57 (22:17, 22:15, 17:14, 21:11)

Динамик арена, гледалаца 100, судије: Глишић,
Нинковић, Живковић.
ДИНАМИК: Бошковић 11, Милијашевић 13, Стефановић,
Онан, Ристић, Радосављевић 22, Глишић 6, Медаревић 6,
Шуловић 4, Бабовић 6, Пауновић 12, Ђорђевић 2
ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, Л. Јовановић 2, С.
Јовановић 7, Агоч 6, Илић 6, Јурчек 9, Васиљевић 4, Димић
11, Јековић 10, Тејић 2, Мајсторовић.
Кошаркаши Вршца одиграли су против Динамика
једну од слабијих утакмица ове сезоне и нису имали
никаквих шанси против расположених изабраника
тренера Саше Никитовића. Вршчанима је после пораза
у претходном колу у Миленијуму од Новог Пазара остала
само теоретска шанса за пласман у Суперлигу уколико у
последња два кола остваре стопостотан учинак, међутим,
после дебакла у Динамик арени јасно је да ће у наредном
колу, у суботу, 2. априла, у Центру Миленијум дочекати
панчевачки Тамиш у утакмици без резултатског значаја.
Екипа тренера Синише Матића играла је врло добро
у првом полувремену утакмице против Динамика и није
дозволила домаћину да се резултатски одвоји. Међутим,
у другом полувремену Вршчани као да су остали без
енергије, без жеље и без амбиције, што су Београђани у
потпуности искористили и до краја остварили убедљив
тријумф.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 28. КОЛО
Колубара - Тамиш			
Динамик - Вршац			
Војводина - Слобода		
ОКК Београд - Дунав		
Раднички - Златибор		
Слога - Металац			
Младост - Слодес			
Здравље - Нови Пазар		

76 : 80
82 : 57
88:73			
96 : 103
88 : 95
100 : 84
120 : 81
84 : 85

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

6
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
17
18
26

28
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
18
17
17
16
16
15
14
14
13
13
13
13
11
10
2

50
46
45
45
44
44
43
42
42
41
41
41
41
39
38
30

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 22. КОЛО
Пролетер 023 - Војводина 		
Вршац - Студент			
Дуга - Врбас Медела		
Краљево - Партизан 1953		
Ц. звезда - Р. Кораћ			
Раднички - Арт Баскет		

48 : 96
97 : 71
91 : 66
82 : 57
119 : 46
55 : 97

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

1
3
5
5
9
10
13
14
15
16
20
21

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
19
17
17
13
12
9
8
7
6
2
1

43
41
39
39
35
34
31
30
29
28
24
23

ОДБОЈКА
ПРВА Б ЛИГА 19. КОЛО

У СУПЕРЛИГУ ИДЕ ПРВИХ ШЕСТ
ЕКИПА ИЗ КЛС
У Суперлиги Србије ове сезоне играће шест
првпласираних екипа из КЛС, чачански Борац и Мега из
АБА лиге. Сви они бориће се за једно место у плеј – офу
имајући у виду да су своје место већ обезбедили Црвена,
звезда, Партизан и ФМП. За место у завршним борбама
за титулу шампиона Србије играће се на две добијене
утакмице.

Железничар - Рибница 2		
Ужице - Војводина 2		
Косовска Митровица - Банат 		
Лозница - Шумадија		
Футог - Кулпин			
Бечеј - МОК Топличанин 97		

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

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
9
10
10
13
14
17
18

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
16
15
13
12
10
9
9
6
5
2
1

47
44
42
39
38
29
32
26
18
16
7
4

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 1. април 2022.

2323

СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 19. КОЛО

МЕЧ ТЕКСТИЛЦА И ОФК ВРШЦА ОДЛОЖЕН НА ЗАХТЕВ ДОМАЋИНА

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРЕНАТА
ОДГОВАРАЈУ ВРШЧАНИМА

Овог викенда на Градском стадиону
у Вршцу (субота, 2. април, 16 часова),
одиграће се дерби сезоне Српске лиге
Војводина. Састаће се две првопласиране
екипе а њихов директни окршај може
Вршчане у случају тријумфа сасвим
приближити прволигашкој промоцији, или
у случају победе Пазовчана, борбу за титулу
учинити филмски узбудљивом. Док су
изабраници тренера Ненада Мијаиловића
одмарали, јер је предвиђени меч 19. кола
са Текстилцем одложен на захтев Оџачана,
њихови конкуренти, екипа Феникса,
одиграла је на свом терену нерешено (0:0)
против чврстих Бечејаца. Током недеље,
Пазовчани су на свом терену у заосталој
утакмици 18. кола дочекали Текстилац,
али ни у том мечу нису успели да остваре
прву победу у пролећном делу сезоне, па
Вршчани уочи 20. кола имају предност од 5
бодова и утакмицу мање.
Ако су фудбалери ОФК Вршца одмарали,
стручни штаб није, то нарочито важи за
шефа Ненада Мијаиловића који је у Старој
Пазови посматрао меч Феникса и Текстилца.
- Гледајући утакмицу нисам сазнао ништа
што већ нисам знао. Ради се о две врло
квалитетне екипе, што значи да је пред
нама изузетно тешка утакмица у суботу са
Фениксом на нашем стадиону.
Имајући у виду резултате утакмица
одиграних током прошлог викенда и током
недеље, може ли се рећи да ће утакмица
ОФК Вршац – Феникс одлучити борбу за
титулу?
- За нас је сваки меч утакмица сезоне,

јер да би стигли до циља у свакој утакмици
морамо остварити позитиван резултат.
Са тим амбицијама ћемо ући и у ову са
Фениксом, само што ће нам бити лакше
јер ћемо уз себе имати и подршку наших
навијача.

најбољи састав.
- Атмосфера је добра, имали смо две
недеље да се припремимо због одложене
утакмице на захтев Оџачана. Борба је за
место међу најбољих 11, али ко код да
изађе на терен има обавезу да да свој

Ако се нечему може радовати због
неодигране утакмице, за тренера
Мијаиловића то је сасвим сигурно
чињеница да се нико од играча није
повредио. Ако се има у виду да ће изостати
Сарајлин и Благојевић због опоравка од
тешких повреда, сви остали конкуришу за

максимум, а ко буде чекао шансу са клупе
бодриће своје другове. У томе је снага овог
тима. Очекујем подршку публике, позивам
их да дођу у великом броју без обзира на
временске услове јер је ово можда један од
најважнијих тренутака вршачког фудбала.
Б.Ј.

МОТОРОВ КАПИТЕНСКИ

Влајковчани су после преокрета славили
у комшијском дербију. У динамичној и
борбеној утакмици, изабраници тренера
Мише Бељина су у првом полувремену
промашили неколико изгледних прилика, а

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

18
18
19
17
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19

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

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

одложено
0:0
2:1
2:1
1:1
5:0
0:0
3:0
1
3
4
4
6
7
5
6
7
8
10
12
12
12
12
13

41
35
35
33
33
32
32
27
25
25
21
19
17
17
17
14

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 19. КОЛО

ВЛАЈКОВЧАНИ СЛАВИЛИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

ЈЕДИНСТВО (В) – БАК 2:1 (0:1)
Стадион Јединства, гледалаца 100,
судија: Милан Габоров (Зрењанин) 7,
стрелци: Богдановић у 54. минуту из
једанаестерца и Моторов у 62. минуту за
Јединство, Пауновић у 44. минуту за БАК,
жути картони: Текијашки, Богдановић,
Живанов, Ћирка (Јединство), Јовановић,
Михајловић, Дудовски (БАК).
ЈЕДИНСТВО:
Доновић,
Москић,
Текијашки, Пештерац, Николић, Ћирка,
Богдановић, Моторов, Живанов (од 87.
Савић), Станков, Вукајловић.
БАК: Седљак, Бекировски, Михајловић,
Витомиров, Симић (од 65. Михајловић),
Пауновић, Секуловић, Јовановић, Анђелић,
Стојичић, Дудовски.

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

Пролетер - Борац			
Војводина 1928 - Полет		
Младост - Црвена звезда (РС)		
Нафтагас - Козара			
Бегеј - Јединство (БК)		
Слобода - Слога 			
Омладинац ФАМ - Црвена звезда (ВС)
Јединство (В) - БАК			

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

1.Јединство (БК)
19
2.Нафтагас
19
3.Омладинац ФАМ 19
4.Слобода
19
5.Борац 		
19
6.Војводина 1928 19
7.Јединство (В)
19
8.Црвена звезда (РС) 19
9.Бегеј 		
19
10.Младост
19
11.Црвена звезда (ВС) 19
12.Козара
19
13.Полет 		
19
14.Пролетер
19
15.Слога 		
19
16.БАК 		
19

42
41
37
36
32
27
27
26
25
24
21
20
19
19
12
10

13
13
11
10
9
8
8
7
6
6
6
4
4
5
2
2

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

3
4
4
3
5
8
8
7
6
7
10
7
8
10
11
13

ПФЛ ПАНЧЕВО 19.КОЛО

у финишу их је казнио Пауновић постигавши
еврогол из слободног ударца.
У другом полувремену Влајковчани
су још интензивније атаковали на гол
Белоцрквана и офанзива им се исплатила
у 54. минуту, када је Пештерац био
фаулиран у казненом простору а судија
Габоров оправдано досудио једанаестерац.

Сигуран извођач био је Богдановић. У
62. минуту тренутак одлуке, вихорни
нападач Влајковчана, Вукајловић, одлично
је центрирао, искусни Моторов сјајно се
снашао у противничком петерцу и маниром
расног стрелца постигао победоносни
погодак за Јединство.
Б.Ј.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ПАРТИЗАН (У)
0:2 (0:2)
Стадион Црвене звезде у Павлишу, гледалаца 200, судија:
Благоје Мијаиловић (Вршац) 7, стрелци: Бану у 7, Јовановић
у 31. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Радосављев, Поморишац, Жула,
Балог, Војнов, Којић (од 75. Радак), Ратковић, Герга, Делкић,
Костадиновић (од 62. Ердеи).
ПАРТИЗАН: Цвијић, Побра, С. Попов (од 90. Вујичић),
Драшкић, Живојнов, Јовановић, Бану, Стојковић, Ослански, И.
Попов (од 55. Крнета), Пешић.
Силно мотивисани Уљмани заслужено су славили у

комшијском дербију, упркос томе што су Павлишани имали
више од игре свих 90 минута. Изабраници тренера Јована
Герге нису успели да затресу мрежу ривала иако су створили
неколико колосалних прилика и имали играча више од
43. минута када је због другог жутог картона искључен
Драшкић. Играчи Партизана су до тада обавили лавовски део
посла искориствши све прилике које су створили и после
одличних индивидуалних акција Бануа и Јовановића дошли
до недостижне предности.
Б. Ј.

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

18 12
18 10
18 9
17 9
18 8
17 8
18 8
18 7
18 7
17 8
17 7
18 5
18 4
18 4
18 4

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

2:0
2:0
3:0
3:1
1:2
3:1
5
4
5
5
5
7
7
6
7
8
9
8
11
11
12

37
34
31
30
29
26
26
26
25
25
22
20
15
15
14

24 ВРШАЧКА КУЛА
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