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

Почетак изградње новог градског 
гробља дуго је одлаган због решавања 
питања приступне саобраћајнице 
и имовинско - правних односа. Тај 
процес је завршен, отпочели су 
инфраструктурни радови а ново градско 
гробље простираће се на површини од 
10 хектара, рекао је директор ЈКП „Други 
октобар“, Јован Кнежевић:

- Радове заједнички изводе 
Грађевинско предузеће „Расинг“ из 
Вршца и ЈКП „Други октобар“. Тренутно се 
ради на изградњи фекалне канализације, 
атмосферске канализације и хидрантске 
мреже за потребе објеката који ће се 
налазити на парцели,као и радови 
на изградњи гасовода. Упоредо ће се 
решавати и питање електричне енергије 
на самој парцели, а вредност уговорених 
радова је нешто више од 120 милиона 

динара. Средства су обезбеђена из 
буџета Града Вршца и радови теку 
несметано.

Директор Кнежевић дао је објашњење 
како ће се решити питање прилаза новом 
гробљу имајући у виду да локације 
старог и новог гробља раздваја пруга 
Вршац – Темишвар и да компликује 
питање изградње оптималне приступне 
саобраћајнице.

- Било је више идеја за решавање 
питања пружног прелаза на уласку 
у ново гробље, видећемо да ли ће 
Железница Србије мало боље решити 
пружни прелаз, за сада остаје рампа, 
изградиће се нова долазна и одлазна 
саобраћајница, а имајући у виду положај 
парцеле биће омогућен и приступ са 
зрењанинског пута чиме ће се створити 
алтернативни правац у случају да дође до 

застоја из било којих разлога на главној 
саобраћајници. 

На новом гробљу биће изграђени 
сви неопходни објекти који су у служби 
сахрањивања, у ту сврху се и изводе 

инфраструктурни радови. 
- Имаћемо паралелно објекте и на 

новом и на старом гробљу, тако да 
није потребно ништа преносити или 
доносити са локације старог гробља, јер 
ће и на новој локацији бити све што је 
неопходно за обављање ове комуналне 
делатности, јасан је директор ЈКП „Други 
октобар“.

Кнежевић напомиње да ће предвиђени 
рок од 100 дана за завршетак радова од 
увођења  извођача радова у посао због 
ситуације са пандемијом коронавируса 
и метеоролошких прилика, вероватно 

бити продужен. 
- Планирано је да се до задње трећине 

године заврше инфраструктурни радови, 
радови на изградњи објеката, као и 
партерни радови, изградња мобилијара 

и радови на ограђивању гробља. Сама 
ограда је дужине око 1.400 метара. 
Такође потребно је извести радове на 
формирању гробних поља као и објеката 
који ће служити за кремирање покојника 
и евентуалне ексхумације. По завршетку 
тих радова требало би да се почне и са 
обављањем првих сахрана на новом 
гробљу, закључио је Кнежевић и додао да 
би локација новог гробља, са  површином 
и потенцијалним бројем гробних места, 
требало да буде довољна за потребе 
Вршца у наредних 60 – 70 година.

Б. Ј.

ПОСЛЕ ДЕЦЕНИЈСКОГ ОДЛАГАЊА

Општој болници Вршац по основу Јавног 
конкурса за финансирање  изградње, одржавања 
и опремања здравствених установа у 2022. години 
спроведеног од стране Покрајинског секретаријата 
за здравство додељена су средства у висини од 
40.432.056,96  динара за набавку следеће опреме. 
У оквиру предвиђених средстава биће набављени 
радиографско флуороскопски апарат са Ц луком, 
електрохируршка јединица, ултразвучни колор доплер 
апарат за потребе гинекологије и акушерства, опрема 
за парну котларницу, два сета за коронарну јединицу, 
кардиотокограф (ЦТГ ) за потребе  гинекологије и 
акушерства, инструментаријум за артроскопску 
хирургију, четири медицинска аспиратора, светлосни 
биолошки микроскоп за микробиолошку дијагностику, 
лапароскопски инструментаријум за хирургију и 
гинекологију, машина за прање, дезинфекцију и сушење 
инструмената, опрема за физикалну медицину и 
рехабилитацију, као и опрема за одељење за припрему 
и кување хране.

“Настављамо са интензивним занављањем опреме 

у Општој болници Вршац, само у претходне две године 
уложено је преко 160 милиона динара у најсавременију 
опрему што нам омогућава да нашим суграђанима 
пружимо најквалитетнију медицинску услугу. У току ове 

године, Општа болница Вршац ће набавити и ЦТ уређај 
(скенер) што ће знатно унапредити дијагностику у 
нашој установи.” изјавио је Др Иван Ивановић, директор 
Опште болнице Вршац.

ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРШАЦ, 
ПРЕКО 40 МИЛИОНА ЗА НОВУ ОПРЕМУ

НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
НОВОГ ГРОБЉА У ВРШЦУ

 Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“
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На одржаним председничким 
изборима у Србији, у Вршцу је 
на укупно 56 бирачких места за 
председника Републике гласало 27. 
075 гласача од укупно 44.515 уписаних 
у бирачки списак, што у процентима 
износи 60,82 %.

Према речима председника 
Општинске изборне комисије, Алена 
Делкића, на пребројавању гласова 
у изборним кутијама било је 26. 
417 важећих листића (97,58) и 655 
неважећих листића (2,42%), а три 
листића нису била убачена у бирачку 
кутију. 

- Избори су протекли у фер 
и демократској атмосфери. Није 
било крупних неправилности и није 
забележен ниједан инцидент на 
биралиштима, нагласио је Делкић.

За новоизабраног председника 
Србије Александра Вучића, кандидата 
коалиције „Заједно можемо све“, 
гласало је укупно 15. 444 Вршчана 
односно 57, 05 %. Здравко Понош, 
кандидат „Уједињене Србије“ добио 
је 5. 644 гласова Вршчана, односно 20, 
85 %. Ево и свих вршачких гласова на 
председничким изборима 2022.

Миша Вацић – „Српски патриота“ 
384 гласова, (1,42%), Биљана 
Стојковић – Коалиција „Морамо“ 738 
гласова, (2,73 %), Бранка Стаменковић 
– Коалиција Суверенисти 711 гласова 
(2,63 %), Здравко Понош – „Уједињена 
Србија“ 5. 644 гласова (20, 85%), 
Милица Ђурђевић Стаменковски 

– Заветници 1. 082 гласова (4 %), 
Александар Вучић – Коалиција 
„Заједно можемо све“ 15. 444 гласова 
(57, 05 %), Милош Јовановић – 
Колација „Нада“ 1. 293 гласова (4,78 
%), Бошко Обрадовић – „Патриотски 
блок“ 1. 121 гласова (4, 14 %).

На парламентарним изборима 
гласало је 20. 071 Вршчана (60, 81%) 
од укупно 20. 078 изашлих. 7 листића 
није било убачено у бирачку кутију. 

Неважећих листића било је 1. 032 
(3,81%), а важећих 26. 039 гласова 
(96,19%) распоређено је на следећи 
начин:

1.Александар Вучић – Заједно 
можемо све 12. 088 гласова, (44,65 %)

2.Ивица Дачић – Премијер Србије 
2. 336 гласова, (8,63 %)

3.Савез Војвођанских Мађара – 
Иштван Пастор 250 гласова, (0,92 %)

4.Војислав Шешељ – Српска 

радикална странка 579 гласова, (2,14 
%)

5.Мариника Тепић – Уједињени за 
победу Србије 4. 640 гласова, (17,14 
%)

6.Милош Јовановић – Нада за 
Србију 1. 237 гласова, (4,57 %)

7.Милица Ђурђевић Стаменковски 
– Српска странка Заветници 942 
гласова, (3,48 %)

8.Муфтијин аманет – Странка 
правде и помирења 41 гласова, (0,15 
%)

9.Морамо – Акција еколошки 
устанак 880 гласова, (3,25 %)

10.Суверенисти – Саша Радуловић 
704 гласова (2,60 %)

11.Бошко Обрадовић – Српски 
покрет Двери 899 гласова, (3,32 %)

12.Заједно за Војводину – 
Војвођани 667 гласова, (2,46 %)

13.СДА Санџака – Сулејман 
Угљанин 7 гласова (0,03 %)

14.Борис Тадић – Ајмо људи 511 
гласова, (1,89 %)

15.Албанска демократска 
алтернатива – 7 гласова (0,03 %)

16.Коалиција Албанаца долине – 9 
гласова (0,03 %)

17.Отете бебе – Ана Пејић 128 
гласова (0,47 %)

18.Ромка партија – Срђан Шајн 50 
гласова (0,18 %)

19.Руски мањински савез – Милена 
Павловић, Павле Бихали Гаврин 64 
гласова, (0,24 %).

Б.Ј.

НА ПРЕДСЕДНИЧКИМ И ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 3. АПРИЛА

 ВРШЧАНИ ВЕЋИНОМ ГЛАСАЛИ ЗА ВУЧИЋА 
И ЛИСТУ „ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“

Председник Покрајинске 
владе Игор Мировић уручио је у 
уторак уговоре о финансирању и 
суфинансирању реконструкције, 
адаптације, санације и инвестиционог 
одржавања 61 објекта предшколских 
установа, основних и средњих 
школа и домова ученика, за шта је из 
покрајинског буџета опредељено 175 
милиона динара. 

На нивоу основног образовања 
средства у висини од 121 милион 
динара додељена су за 41 установу, 
37 милиона динара је опредељено за 
десет средњих школа, за три ученичка 
дома 5,5 милиона, док је за седам 
предшколских установа издвојено 
11,5 милиона динара. 

У име Града Вршца и вршачких 
школа свечаности су присуствовали 
члан Градског већа Мирослав Лепир 
и директори школа Весна Брковић и 
Маризел Кемпјан. 

Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне 
заједнице доделио је вршачким 
школама 1.380.000 динара. ОШ „Паја 

Јовановић“ добила је 1.070.000 
динара за реновирање ученичких 
санитарних чворова, а ОШ „Олга 
Петров Радишић“ додељена су 

средства у износу од 310.000 динара 
за замену прозора на фискултурној 
сали. Радове на адаптацији и санацији 
суфинансираће Град Вршац. 

- Заједно са овим улагањима, 
од 2017. године за ове намене 
Покрајинска влада је определила 
готово милијарду динара. Радили смо 

плански, штедели новац на другим 
пољима и издвајали за пројекте 
и инвестиције у најзначајнијим 
областима живота, међу којима је и 

образовање. Влада Србије је упоредо 
с тим радила и на побољшању 
положаја просветних радника и свих 
који раде у овој области – изјавио је 
председник Мировић. 

Средства ће, између осталог, 
бити издвојена за замену столарије, 
санацију санитарних чворова и 
кровне конструкције, енергетску 
санацију објеката, реконструкцију 
електроенергетских инсталација и 
инсталација за загревање објеката, 
као и за друге радове у циљу 
побољшања услова за њихово 
коришћење. 

- Подршка Покрајинске владе 
остаће доследна и конкретна с јасном 
намером да у наредним годинама 
буде све већа и израженија – како 
би предшколци и ученици основних 
и средњих школа у Војводини имали 
најбоље могуће услове за школовање 
– изјавио је потпредседник 
Покрајинске владе и покрајински 
секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – 
националне заједнице Жолт Сакалаш. 

ЗА ОБНОВУ ВРТИЋА, ШКОЛА И ДОМОВА УЧЕНИКА У ВОЈВОДИНИ 175 МИЛИОНА ДИНАРА 

ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА 1.380.000 ДИНАРА 
ЗА АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ 

Градоначечница Драгана Митровић гласала је на бирачком месту број 
13 у ОШ „Олга Петров Радишић“
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Сарадња Удружења „Отворено срце света“, Града 
Вршца и Јавно – комуналног предузећа „Други 
октобар“ допринела је још једном виду подршке 
особама са сметњама у развоју. У вршачком градском 
парку постављена је интерактивна комуникациона 
табла, прва овакве врсте у Србији,  која ће бити на 
услузи деци са сметњама у вербалној комуникацији 
чиме Град Вршац показује спремност, даје подршку 
и подстицај равноравном укључењу осетљивих 
друштвених група у свакодневно функционисање, 
истакла је чланица Градског већа за социјална питања 
Маја Ристић Лажетић.

- Ово је један од видова подршке коју Град Вршац 
континуирано пружа деци са сметњама у развоју, али 
и одраслима са таквим сметњама. Задовољство нам 
је што на иницијативу и у организацији Удружења 
„Отворено срце света“ од данас имамо овакву 
комуникациону таблу, која је намењена пре свега 
деци са метњама у вербалној комуникацији, али исто 
тако и одраслим особама са тежим оштећењима у 
вербалној комуникацији. 

Табла представља алтернативни облик 
комуникације и на њој су приказане сличице путем 
којих ће деца и одрасли са сметњама моћи да изразе 
своје потребе и жеље. Табла је постављена у градском 
парку како би сва деца са територије Града Вршца, 
али и деца која долазе у Вршац, имала могућност да 
на овај начин комуницирају са својом околином, са 
вршњацима и родитељима.

 Маја Ристић Лажетић подсетила је и на остале 
видове подршке коју Град Вршац континуирано 

пружа особама са сметњама у развоју:
- Услуга личних пратилаца повећана је у односу 

на прошлу годину и немамо деце на листи чекања. 
Континуирано се пружају услуге персоналне 
асистенције за одрасле особе са инвалидитетом, 
затим специјализовани превоз за десу са сметњама 
у развоју, услуга локалних помоћника у настави који 
пружају подршку деци у образовним установама, 
као и подршка удружењима која се баве бригом о 
деци и одраслима са сметњама у развоју и посебним 
потребама, све у циљу њихове социјалне и сваке 
друге врсте инклузије. 

Данијела Ракић Николић, радионичар у Удржењу 
„Отворено срце света“, истакла је да је комуникациона 
табла осмишљена у сарадњи са хрватском Удругом 
„Сјена“ и представља средство комуникације за децу 
са потешкоћама у говорно – језичком развоју: 

- Потпомогнута комуникација је начин 
комуникације путем симбола, који замењују 
стандардни говор, користи се у подршци деце са 

сметњама и интелектуалном ометеношћу, аутизмом и 
поремећајима социјалног понашања. Потпомогнута 
комуникација није намењена искључиво деци са 
потешкаћама у развоју, могу да је користе и деца у 
регуларном развоју када је развој говора још увек 

у току. Захвалила бих се на подршци Граду Вршцу 
и ЈКП „Други октобар“. Ово је наш подстицај широј 
локалној заједници за прихватањем и разумевањем 
особа са потешкоћама у развоју и њиховој лакшој 
социјализацији.

Б. Ј.

ГРАД ВРШАЦ НАСТАВЉА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРВА ИНТЕРАКТИВНА 
КОМУНИКАЦИОНА ТАБЛА ЗА 

ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Нови вид подрше деци са сметњама у 
развоју: Маја Ристић Лажетић, чланица 

Градског већа за социјална питања

Комуникациона табла на услузи свој 
деци: Данијела Ракић Николић, радионичар 

у Удржењу „Отворено срце света“
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БАЛЕТСКА ШКОЛА 
У ВРШЦУ

Град Вршац и Балетска школа „Димитрије 
Парлић“ из Панчева договорили су отварање 
издвојеног одељења балетске школе у 
Вршцу. 

Основна школа „Вук Караџић“ изабрана је 
као најбољи простор због прелепе Свечане 
сале и своје одличне позиције у центру 
града. 

Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ усвојио 
је одлуку, чека се још одобрење Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне 
заједнице. Након тога, сви заинтересовани 
ученици моћи ће да се упишу у први разред 
основне балетске школе која ће почети са 
радом 1. септембра 2022. године.

Клуб ликовних уметника „Паја 
Јовановић“ расписао је конкурс за 
пријем нових чланова. Заинетерсовани 
сликари, професионалци и аматери, 

радове могу доставити у просторијама 
Клуба, у Стеријиној 69, суботом и 
недељом од 11 до 13 часова. 

Контакт телефон: 062/436-453

РАСПИСАН КОНКУРС КЛУБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА
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У конгресно-музичкој дворани 
Центра Миленијум приређена је 
промоција Ваздухопловне академије 
Београд за ученике средњих школа 
из Вршца и околине. Представљена 
је средња школа у оквиру које је 
презентовано 11 ваздухопловних 
војних и цивилних образовних 
профила, као и висока школа 
струковних студија са смеровима 
пилота, контролора летења и авио 
механичара. 

- Ове године уписујемо студенте на 
три студијска програма: контролор 
летења, ваздушни саобраћај, односно 
школовање пилота, и ваздухопловно 
машинство. Оно што је специфично 
је то да је ова школа по први пут у 
систему формалног образовања. 
Школовање за ове три професије 
је до сад било у виду курсева, а 
од прошле године по први пут 
школујемо младе пилоте, контролоре 
летења и авио механичаре на нивоу 
бечелор студија које трају 3 године и 
носе 180 ЕПСБ бодова. Интересантно 
је да напоменемо да се студенти 
уписују у складу са потребама 
компанија са којима имамо споразум 
о сарадњи. Такође, од ове године 
за школовање пилота имамо чак 

четири буџетска места, док су остала 
места самофинансирајућа. Оно што 
је интересантно за ваш град је да ове 
године уписујемо контролоре летења, 
за шта је предвиђено 12 буџетских 

места, од чега је 6 предвиђено за 
потребе Вршца. Конкурс се отвара 
11. априла и траје две недеље – рекла 
је др Данијела Манић, директорка 
ВШСС Ваздухопловне академије. 

- Ово је државна школа. 

Образујемо 6 цивилних и 5 војних 
образовних профила. Наши наставни 
планови и програми су усаглашени 
са стандардима Европске агенције за 
безбедност ваздушног саобраћаја, а 

сви образовни профили се школују 
по дуалном моделу образовања, 
што значи да наши ученици могу 
теоријска знања да примене кроз 
праксу у компанијама са којима имамо 
потписану сарадњу. Министарство 

одбране стипендира одређен број 
ученика на војним смеровима, како 
би по завршетку четворогодишњег 
школовања имали могућност да се 
запосле у Министарству одбране 
или да наставе школовање на Војној 
академији – објаснила је Иванка 
Крњић, професорка Ваздухопловне 
академије у Београду. 

Руководилац Тренинг центра у 
Вршцу Милош Ђокић подсетио је да 
је Ваздухопловна академија у Вршцу 
прошле године постала део система 
формалног образовања. Према 
његовим речима, вршачки Тренинг 
центар ће убрзо бити модернизован, 
захваљујући највећој појединачној 
инвестицији у српску цивилну 
авијацију у последњих неколико 
година. 

- Држава се определила 
за инвестирање у област 
ваздухопловног образовања и за 
ту намену је предвиђена сума од 65 
милиона евра, која би требало да се 
у три етапе реализује за три године – 
нагласио је Ђокић. 

Истакнуто је да ће инвестицијом 
у нове летелице и симулаторе бити 
знатно унапређен квалитет обуке. 

ВРШАЧКИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНА ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД 

ШКОЛОВАЊЕ ЗА БУДУЋЕ ПИЛОТЕ, 
КОНТРОЛОРЕ ЛЕТЕЊА 
И АВИО МЕХАНИЧАРЕ 

Након више од једне деценије, 
у Општој болници Вршац урађене 
су прве операције катаракте 
најсавременијом методом на опреми 
која је током овог месеца пристигла. 
За потребе Одељења офтамологије 
Опште болнице Вршац набављени 
су најсавременији операциони 
микроскоп “Карл Цајс” и систем за 
операцију катаракте “Бауш и Ломб“ 

вредности 17 милиона динара.
“Након десет година, са 

задовољством можемо да кажемо да 
у нашим операционим салама поново 
изводимо операције катаракте 
ултразвучном методом. Захваљујући 
великом ангажовању директора 
Опште болнице Вршац и разумевању 
Покрајинског секретаријата за 
здравство, успели смо да набавимо 

нову опрему и сада све наше 
пацијенте можемо да оперишемо 
овде у Вршцу. Обзиром да ове 
хируршке интервенције захтевају 
високу прецизност и вештину, у 
првих 6 месеци радићемо заједно 
са најискуснијим тимом из Панчева 
и на томе се захваљујемо колеги Др 
Драгану Станкову који ће долазити 

као инструктор. У наредном периоду 
ћемо повећавати број операција како 
бисмо стигли до оптималног броја, 
како становници Вршца и општина 
Бела Црква, Алибунар и Пландиште 
више не би морали да одлазе у друге 
установе на интервенцију”  изјавио је 
Др Славко Божић, начелник Одељења 
офтамологије Опште болнице Вршац.

ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ПАУЗЕ

ОПЕРАЦИЈА КАТАРАКТЕ ПОНОВО У 
ВРШАЧКОЈ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ 

Најсавременији микроскоп на Офтамолошком одељењу Опште болнице

Др Славко Божић, начелник Одељења офтамологије
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Око 3500 – 4000 година п.н.е. над идилом у којој су 
питоми земљорадници уживали скоро два миленијума 
надвили су се тамни облаци. Пад температуре, изумирање 
шума, могуће природне катастрофе, промена места боравка 
многих животињских врста те мањак основних сировина и 
хране мењају друштвене прилике у читавој Европи. Пошто 
је преображај природне средине захтевао честе селидбе и 
већу покретљивост племена, заједница, па и читавих народа, 
на истоку се напуштају земљорадња и седелачки живот, док 
су у повоју сточарство, занатство и трговина. Сматра се да су 
услед свега наведеног на простору степа у данашњој Украјини 
и јужној Русији почела комешања, а потом и сеобе номадских 
народа на запад,  тиме и на простор Балкана. Агресивни 
номади не само што су били виши и крупнији од Винчанаца 
(скелетни остаци сведоче о људима неретко високим 
преко 190 цм, при томе робусне грађе), већ су у својим 
освајачким походима располагали и једном новотаријом – 
коњима и коњском запрегом (археолошки докази о првом 
припитомљавању коња долазе из Украјине, у слоју из петог 
миленијума п.н.е, док су најстарије ратне кочије пронађене 
на Дњепру, у слоју од 2000 година п.н.е.). Захваљујући 
припитомљавању коња којих тада није било на Балкану, 
успевали су да пређу велике површине и тиме да за само 
неколико генерација дођу до рубова Панонске низије, да би 
се на територији данашње Србије појавили најпре у Банату, 
а потом и у Шумадији. Становници ових области, питоми 
земљорадници неприпремљени на ратовање, једноставно 
нису имали шансе. Озбиљнији отпор није пружен. На многим 
винчанским локалитетима приметни су трагови пожара, тако 
да насеља која су у континуитету опстајала хиљадама година 
нестају преко ноћи; треба напоменути да су Винчанци и сами 
често палили своје домове када би постали трошни, према 
неким мишљењима и због појаве куге и других заразних 
болести, па је на овим локалитетима често тешко одредити 
природу настанка пожара. Ипак, прихваћена је теорија да у 
овом периоду заувек нестају многа насеља – насеља којима 

до тада нису биле потребне палисаде, јаркови и одбрамбени 
бедеми; међу њима је било и насеље у близини Потпорња. 

Утицај номада са истока, у научним круговима познатијим 
као народи кургана или припадници Јамне културе постаје 
све јачи. Међутим, не може да се каже да је до смене 
народа дошло преко ноћи: верује се да је током неколико 

миленијума било више освајачких таласа, међу њима три 
већа. Установљено је да су међу домородачким народима 
и дошљацима са истока у почетку постојали релативно 
миран суживот и развијена трговина, размена добара у виду 
метала, сировина, коња, хране, оруђа, оружја итд. а честе су 
биле и мариталне везе. У једном гробу у Бугарској пронађени 
су остаци мушкарца и жене, при чему је мушкарац сахрањен 
са оружјем, жезлом и осталом опремом која је указивала да 
се радило о старешини или виђенијој личности, док је жена 
била сахрањена са богатим накитом, али и предивом које је 
током неолита представљало атрибут везиван за врховну 
богињу, односно овде за њену “свештеницу” која је заузимала 
висок друштвени положај и велико поштовање. Заједничка 
сахрана представнице матријархата и представника 
патријархата указују на могући миран суживот који ипак није 
дуго потрајао.

Проблем је настао када су освајачи схватили да је 
лакше да то што им је потребно – једноставно отму. Ово је 
уједно значило крај, односно почетак краја за Винчанску 
цивилизацију. Мењају се друштвени, културни и привредни 
односи, ратницима у покрету нису била потребна трајнија 
станишта, софистициране алатке, богато украшена керамика, 
укратко – за уметност и културу једноставно више није било 
места, пошто је вредност поседовало само оно што се могло 

на брзину отети и натоварити на коња или на двоколицу. 
На цени су били коњи, оружје, робови, скупоцени накит, 
отете жене и други статусни симболи. Егалитарно друштво, 
друштво једнаких, полако нестаје; почиње друштвено 
раслојавање, владавина елите у виду најбогатијих и најјачих, 
а одгајивање коња за јахање и вучу, као и коришћење точка 
и кола, омогућавају брзо кретање људи и робе. „Лудо и брзо“ 
смењују миран (су)живот и планирање на дуге стазе. 

Један део Винчанаца се временом асимиловао, махом 
жене, пошто су мушкарци најчешће убијани на лицу места, 
или су одвођени у робље; други део је решио да заувек 
напусти своја вишевековна (вишемиленијумска?) огњишта, 
бежећи јужно (према Егеју), западно (у брда и гудуре источне 
Босне, где је коњаничким народима било тешко да их прате) 
и највише на север, односно на северозапад, махом уз речне 
токове. У последње време је написано више научних радова 
у којима постоје основане тврдње да је егзодус досегао чак 
до Велике Британије. Чак и званична историја признаје да 
су преци данашњих Британаца, припадници раштрканих 
племена који су се у једном тренутку организовали да на 
примитивним лађама дођу на простор данашње Велике 
Британије, затекли мегалитске грађевине које су одавно 
биле ту, напуштене. До дана данашњег није расветљено ко 
је градио ове мегалитске грађевине са археоастрономским 
својствима, међу којима је и чувени Стоунхенџ. Из неког 

ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ 4

ЕНЕОЛИТ (БАКАРНО ДОБА)

Ширење војних колица са коњском запрегом. Цифре на мапи одговарају годинама пре нове ере

Тајанствене сфере пронађене у Шкотској, датиране на период око 2500 година п.н.е. Владају различита мишљења о 
њиховој намени

Ископавање Феликса Милекера код Ватина, са великом 
хумком у позадини

Амулети из периода Винчанске цивилизације, из периода 
око 4500 година п.н.е
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мање или више тајанственог разлога, научници на западу 
пренебрегавају чињеницу да су на простору Балкана и 
Панонске низије кружни календари са астрономским 
својствима и култном сврхом постојали много раније него 
код њих. Понос и его су непријатељи мудрости и напретка, 
рекло би се.

Још један доказ о боравку људи са ових простора на 
северу су и тзв. “шкотске кугле”, камене и земљане сфере 
не веће од дечије песнице. На западу се сматра да су 
највероватније служиле као куглични лежајеви за пренос 
терета или као муниција за праћке. Међутим, богата израда, 
пуна детаља у виду компликованих шара сведочи да су 
предмети направљени да трају, да буду пријатни оку те да 
су највероватније коришћени као украси или у култне сврхе. 
Исти такви предмети израњају на винчанским локалитетима, 
старијим од британских неколико хиљада година, и за њих се 
сматра да су у питању амулети са стилизованим представама 
небеских тела постављани у домове да привуку или задрже 
добре енергије. Сличност је више него очигледна.

„Курганизација“, агресивно потискивање ранијих, 
питомих навика и обичаја, оставила је и видљиве сведоке 
у виду великих хумки које су дошљаци са истока насипали 
над гробовима својих старешина и виђенијих личности. 
Хумке, унке, тумули, кургани, главице, громиле, громуљци, 

све су ово називи за купасте гробове прављене од енеолита 
до позног средњег века, дакле у распону од око четири 
миленијума; народно предање на простору Србије настанак 
хумки повезује са земљом коју је Краљевић Марко истресао 
из својих опанака током својих лутања. Припадници Јамне 
културе, потом народи бронзаног доба, затим Скити, Келти, 
Сармати, Авари, Хуни, Словени, и напослетку Кумани, зидали 
су ове грађевине у широком временском распону и на 
површини читавог Панонског басена. Археолози бележе на 
десетине хиљада (углавном се спомиње цифра од читавих 
40 000) оваквих грађевина, међу којима ипак постоје неке 
разлике: 

• Хумке типа „тел“: заправо, у овом случају се не ради о 
гробовима, већ о вишеслојним насељима која су настајала 
стотинама, па и хиљадама година; људи старине који су 
живели на овим узвисинама („тел“ на арапском значи брег 
или узвисина) током сваке поновне изградне насеља, после 
пожара, услед ширења насеља итд. довлачили су још земље 
услед чега су ове грађевине временом расле. Телови су 
уједно и најстарији, потичу још из неолита, нису високи попут 
каснијих, купастих гробова, али заузимају већу површину.

• Кургани и тумули: махом гробови старешина од 
бакарног доба до позног средњег века.

• Стражарске хумке: често се простиру у читавим 

низовима а служиле су као стражарска места. Посада је 
са уздигнутог положаја дању димом, а ноћу ватром могла 
да упозорава на надолазећу опасност. Обично су мањих 
димензија, стога и лакше за преоравање, услед чега су многе 
сравњене са земљом још на почетку аграрних реформи.

• Хумке које су служиле за означавање атара, маркери 
употребљавани током средњег века и у новија времена. Овај 
тип хумки је уједно и најмлађи по времену настанка.

Често периодизација (утврђивање старости) представља 
тежак задатак, јер су ове грађевине током дужих периода 
често употребљавали припадници разних култура, и мора 
да се ископава слој по слој; подразумева се да је најдубљи 
слој уједно и најстарији. 

Међу најстарије хумке, гробове номада из степа на 
истоку, у Србији спадају и оне код Ватина, Влајковца и Уљме. 
Већина хумки поседује импресивне димензије (пречник 20-

50 м, висина 3-10 м), углавном се налазе у близини водених 
токова и водених површина, али довољо далеко од њих да 
не буду поплављене, а у њиховом средишту сахрањен је у 
каменом сандуку или јами, обложеној дрветом, најчешће 
само један покојник, и то мушкарац, често са скупоценим 
накитом од бакра, бронзе, сребра или злата. Оружје које 
је користио током живота се подразумевало. Покојник је 
полаган на леђа, с ногама згрченим у коленима, посипан је 
окером, а некад је и комад сировог окера постављан уз главу 
покојника – сматра се да би овај симболично имао сунце 
и у загробном животу. Понекад су у хумкама уз покојника 
проналажене читаве двоколице и жртвовани робови, коњи 
и пси. Постоје и трагови секундарних сахрањивања чланова 
породице или других виђенијих чланова племена; штавише, 
секундарна сахрањивања постоје и данас, пошто су неретко 
читава „савремена“ гробља смештена на некадашњим 
хумкама (нпр. код Боке или Банатског Деспотовца). После 
затварања гроба приређивана је гозба, а затим је насипана 
џиновска хумка. На хумкама су у одређеним временским 
периодима поново организоване гозбе (тулуми на тумулима), 

о чему сведоче животињске кости које на површину земље 
излазе после дубоког орања. После гозбе би посуде са 
понудама често бивале разбијане. Све наведено подсећа 
на задушнице, организоване једном годишње, исто тако са 
доношењем хране од стране чланова породице, а у источној 
Босни и у неким деловима Херцеговине се посуђе и дан-
данас ломи пре одласка са гробља, идентично као пре више 
хиљада година, што нам говори о могућем континуитету који 
се одржао до модерних времена.

Једна страна академске јавности, истини за вољу она 
која мало више тежи алтернативним теоријама и методама, 
бележи на хумкама позитивну енергију; тачније, купасти 
врхови хумки сматрају се „водоскоцима“ који позитивну 
енергију емитују праволинијски горе, ка небу, док се један 
део енергије, попут воде у фонтани, враћа на околно 
земљиште, оплемењујући га на овај начин. Као аргумент 
за ове тврдње наводи се богат биљни и животињски свет 

на хумкама; међутим, извесније је да је давно у прошлости 
током изградње гробова навлачена квалитетна земља, хумус 
који је остао после некадашњих поплава, често и црница 
незагађена пестицидима и поштеђена испошћености услед 
дугогодишње земљорадње. 

Нажалост, аграрне реформе у последњих пар векова, 
а највише у последњих седамдесетак година, убрзано 
уништавају ове грађевине. Тако трактори са хумки сваке 
године изоравањем скидају слој по слој земље, смањујући 
их на овај начин, а током 18. и 19. века многе су уништене 
управо да би горепоменута квалитетна земља била 
посипана по приватним баштама и њивама. Неретко се на 

овим локалитетима виде и трагови копања које остављају 
трагачи за благом, несвесни чињенице да ашов слободно 
могу да замене обичном кашиком, будући да би чак и 
модерној механизацији било тешко да доспе до централног 
дела хумке у којем се налази гроб. Поражавајуће је што 
у Србији праисторијске хумке нису заштићене законом, 
нису пописане и истражене, за разлику од хумки у већини 
околних земаља. 

Једна међу многобројним хумкама у близини Ватина

Орлова хумка у близини Дупљаје

Хумка у близини Маргите

Реконструкција сахране под хумком

Хумка у близини Николинаца

Хумке на мапи, околина Алибунара

Хумка најближа Вршцу, околина Павлиша

Секундарно сахрањивање на хумци код Банатског 
Деспотовца

 Хумке и могиле у популарној литератури
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На основу чл. 43. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, бр. 01-6-32/2018 од 27.12.2018. године, 
као и на основу Одлуке ДОО Хелвеција Вршац из Вршца, ул. Омладински Трг бр. 17, МБ: 21444731, ПИБ: 111224842, 

бр. 67/2022, од 22.03.2022. године, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из својине Друштва, 
расписује Оглас о спровођењу поступка продаје, прикупљањем затворених писаних понуда 

I  
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје су покретне ствари у својини 
ДОО Хелвеција Вршац из Вршца (у даљем тексту: 
Друштво), прецизиране у Листи покретних ствари, 
која се налази у прилогу овог Огласа.

Покретне ствари, које су предмет отуђења, 
продају се у виђеном стању, без права купца 
на накнадне рекламације и приговоре упућене 
продавцу, по питању квалитета и евентуалних 
недостатака, односно исправности, комплетности 
и техничких карактеристика предмета продаје.

II 
НАЧИН ПРОДАЈЕ

Поступак продаје покретних ствари из тач. 1. 
Огласа, спровешће се прикупљањем затворених 
писаних понуда. 

III  
ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ

Покретне ствари из тач. 1. Огласа, могу се 
разгледати најкасније до дана 26.04.2022. године, 
и то радним данима у периоду од 10 до 13 часова, 
у ул. Брегалничка бр. 39, у Вршцу, уз претходну 
најаву доласка на број телефона: 060/0450063.

IV  
ПОЧЕТНА ЦЕНА И ДЕПОЗИТ

Покретне ствари из тачке 1. овог Огласа, продају 
се заједно (ђутуре), по почетној цени, која је 
процењена у износу од 311.248,44 динара.

V  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највиша понуђена цена. У случају да два или више 
понуђача понуде цену са истим износом, који је 
уједно и највиши понуђени износ, најповољнијим 
понуђачем, сматраће се онај понуђач чија је понуда 
раније заведена на писарници ДОО „Хелвеције“ из 
Вршца. Најуспешнијем понуђачу, уплаћени депозит 
биће урачунат у цену купопродајног уговора, а 
осталим учесницима уплаћени износ депозита 
биће враћен у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке о избору најповољнијег понуђача.

VI  
ПРАВО УЧЕШЋА И ДЕПОЗИТ

У поступку продаје, право учешћа имају сва 
заинтересована физичка и правна лица, као и 
предузетници са територије Републике Србије, 
која претходно уплате депозит у висини од  10 % од 
почетне цене.

Уплата депозита, врши се на депозитни рачун, 
број 160-0000000534442-63, који се води код 
Banca Intesa A.D. - Beograd, са позивом на број: за 
правна лица и предузетнике – ПИБ, за физичка 
лица – ЈМБГ, сврха уплате “Депозит за учешће у 
поступку продаје покретних ствари“, корисника 
ДОО Хелвеција Вршац из Вршца.

Успешном понуђачу, уплаћени депозит 
биће урачунат у купопродајну цену, а осталим 
учесницима, уплаћени износ депозита биће враћен 
у року од 15 дана од дана правоснажности Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.

Нема право на повраћај депозита учесник 
уколико:

– као проглашени купац не закључи купопродајни 
уговор у року од 15 дана од дана доношења одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.

– као проглашени купац, не уплати купопродајну 
цену, у року од 15 дана од дана закључења 
купопродајног уговора.

VII  
САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће, потписану лично или од 
стране овлашћеног лица понуђача.

Пријава физичког лица садржи: име и презиме, 
име оца, адресу, ЈМБГ, број личне карте,  број 
телефона и безусловну понуду, уз навођење јасног 
износа на који понуда гласи. Пријава правних лица 
и предузетника садржи: назив и седиште, податке 
о упису у регистар надлежног органа (фотокопија 
решења о упису), ПИБ, МБ, печат и потпис 
овлашћеног лица, безусловну понуду, уз навођење 
јасног износа на који понуда гласи.

– доказ о уплати депозита,

– овлашћење за заступање,

– фотокопију личне карте за физичка лица,

– решење о упису у Регистар привредних 
субјеката или други одговарајући регистар,

VIII  
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуде са траженом документацијом, 
достављају се у затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава на оглас за учешће у поступку продаје 
покретних ствари - НЕ ОТВАРАТИ“, препорученом 
поштом на адресу: ул. Омладински Трг бр. 17, 26300 
Вршац или непосредно у седишту, на писарници 
Друштва, на означеној адреси.

На полеђини коверте навести назив подносиоца 
пријаве, односно понуде, са адресом.

Текст овог Огласа биће објављен дана 08.04.202.
године, у недељном листу „Вршачка кула“, као и на 
огласној табли ДОО Хелвеција из Вршца.

Рок за подношење понуда, почиње да тече првог 
наредног дана од дана објављивања Огласа, а 
последњи дан рока је 26.04.2022. године до 15:00 
часова.

IX 
OТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда, обавиће Комисија за 
спровођење поступка отуђења покретних ствари 
у својини ДОО Хелвеција из Вршца, у уторак, 
27.04.2022. године у 11:00 часова, у седишту 
Друштва у ул. Омладински Трг бр. 17, у Вршцу.

Отварању понуда могу присуствовати 
понуђачи или њихови овлашћени представници. 
Представници понуђача морају имати овлашћење 
за заступање, које ће предати Комисији пре 
почетка отварања понуда.

Комисија неће узети у разматрање,  односно 
одбиће као неосновану:

– понуду која је достављена по истеку рока 
одређеног за подношење (неблаговремена)

– понуду уз коју није приложена сва 
документација, докази и изјаве (некомплетна)

– понуда са износом мањим од утврђене почетне 
цене.

X  
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

О отварању понуда и избору најповољнијег 
понуђача, Комисија ће саставити Записник и  
упутити предлог надлежном органу Друштва ради 
избора најповољнијег понуђача.

По доношењу Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача, закључиће се уговор о купопродаји,  
којим ће бити регулисана међусобна права и 
обавезе.

Уколико најповољнији понуђач одустане од 
закључења уговора, или у одређеном року не 
изврши уплату купопродајне цене, уговор ће 
се закључити са понуђачем који има следећу 
најповољнију понуду.

Трошкове преноса власништва, трошкове 
демонтаже покретних ствари које су предмет 
продаје, трошкове преузимања и транспорта 
покретних ствари до места купца, као и све остале 
трошкове у вези са реализацијом уговора о 
купопродаји, сноси Купац.

XI  
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За све додатне информације заинтересовани 
учесници  се могу обратити  на број телефона  
060/0450063

ПРИЛОГ:  Листа покретних ствари које су предмет 
продаје;

Листа покретних ствари
Вакуум пумпа – Dolphin
Монитор 17 ТFТ Samsung 
Пупма за воду Јастребац
Магацинска вага 500 кг
Електрична бушилица 900 W
Ударна бушилица 700 W
Миксер са електричним мотором
Спремник са мешачем
Пумпа за миксер
Пумпа за пуњење - F
Машина за вакумирање 
Пумпа за цирк. масе
Сушара
Вентилатор за ваздух
Пумпа за вакум систем 
Пумпа за воду
Компресор НК-3
Компресор Трудбеник
Електрична вага Гас 12
Хидраулична колица
Регулациона пумпа за масу
Варилица за џакове
Алат за картон чаше
Електрични мотор
Мерна група са уклопним сатом х 2
Хидраулична колица
Рачунар WS HP
Опрема за линију за производњу подложака за 

јаја
Алати за машину за пратеће одржавање
Компезатор реактив
Комбиновани орман за миксере
Комбиновани орман за вентилаторе
Комбиновани орман за компресоре
Главни електрични орман
Бојлер од 80 L
Орман за алат
Гардеробни орман х 2
Радни сто, писаћи сто, метална полица, витрина, 

столица, чивилук са 5 кука
Канцеларијски сто 150 х 85 cm
Конферененцијски сто 120 х 70 cm 
Ручни алат и опрема за радионицу: окасто 

– виласти кључеви 6-32, имбус кључеви 2-10, 
шрафцигер, клешта – комбинирке, чекић, клешта 
за осигураче, радапцигер, урезница, моталица, 
клешта – шведска, турпија, столарска стега.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                           

ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ



ПЕТАК •  8. април 2022. ВРШАЧКА КУЛА 99

Од недавно на Фрушкој гори живи пет јединки 
европског бизона које су у Национални парк 
стигли из Пољске као донација професора Срђана 
Димитријевића. Бизони су набављени уз подршку 
пољске амбасаде и у сарадњи са шпанским 
Центром за очување европског бизона.

Реч је о једном мужјаку и четири женке 
који већ живе у свом новом дому на Фрушкој 
гори у карантинском делу који је био унапред 
припремљен за њихово пуштање и адаптацију, 
а у НП „Фрушка гора” кажу да је то заиста велики 
догађај за целу Србију.

„Пре пет година посетили смо неколико 
резервата европског бизона у Европи и били смо 
на стотинак метара од њих. Били смо фасцинирани 
величанственошћу тих животиња, али и њиховим 
значајем за еко системе и тиме колика су 
туристичка атракција за посетиоце. Изборили смо 
се да их имамо и у нашој земљи”, рекао је директор 
НП „Фрушка гора” Раде Крунић, пртеноси Танјуг.

Иначе, у Европи постоји 47 крда слободних 
бизона од којих је највеће крдо у Бјеловежа шуми 
на граници Пољске и Белорусије са око хиљаду 
јединки.

Управо у Пољској су претходних година, 
јединке бизона, које су стигли у Србију, пажљиво 
бирали највећи светски и европски стручњаци 

за анималну генетику и екологију. Они су стигли 
заједно са животињама и помно пратили цео 
њихов транспорт.

„Ово су младе јединке. Мужјак има две године, 
док су женке старе од две до три године. Ускоро ће 
сви бити потпуно полно зрели, те би прве младунце 
могли да добију већ за годину дана, највише две. 
Бизони су и важни за екосистем, али се из тог 
екосистема може остварити и профит. Ово је 
будућност за Фрушку гору, а животиње овде имају 
одличне услове. Важно је напоменути да ово нису 
кућни љубимци, већ дивље животиње. Посетиоци 
их не смеју дирати и хранити, само посматрати”, 
каже професорка на Универзитету у Варшави 
и светски призната стручњакиња за европског 
бизона, Ванда Олек Пиасечкаса.

Она је на Фрушку гору дошла заједно са 
колегом из Шпаније, Фернандом Моран Кастиљом, 
руководиоцем пројекта Центра за очување 
европског бизона. Најпре су обишли место у ком 
су бизони смештени и биће даноноћно праћени 
40 дана, колико им је потребно да се прилагоде. 
Тек после тога ће бити могуће да их уживо виде и 
грађани Србије.

„Ја сам пре пет година први пут дошао на 
такозвано извиђање терена и процену да ли је овде 
природа подобна за узгој европског бизона. Сада 

сам ту да видим и реализацију овог фантастичног 
пројекта и да подсетим да су ово велике и дивне 
животиње које доприносе очувању природе, 
па вреди да се мало стрпе посетиоци. Бизони 
се овде лепо хране, нису под стресом и полако 
постају држављани Србије”, каже Фернандо Моран 
Кастиљо.

Сматра се да је последњи бизон у Србији 
одстрељен пре 200 година.

Његов повратак је петогодишњи пројекат 
НП „Фрушка гора”, а идеја је потекла од доктора 
биологије Срђана Димитријевића који је био и 
донатор.

„Мој отац је можда познатији у свету лова, а 
не као еколог, али је он велики заљубљеник у 
природу и покренуо је различите међународне 
пројекте ради очувања разних врста. Упознавши се 
са Вандом родила се идеја да његова заоставштина 
буде повратак бизона у ове просторе и јако 
му је жао што због здравствених разлога није 
могао да буде овде”, рекла је његова ћерка Сања 
Димитријевић.

Пројекат је реализован уз подршку Владе 
Србије, Министарстава за заштиту животне 
средине и пољопривреде и уз подршку амбасаде 
Пољске у Србији. 

  Извор: Политика

У султанату Оману *Оман лежи 
на истоку Арабијског полуострва, 
а његове обале запљускују воде 
Арабијског (Арапског) мора, 
Оманског залива, Ормуског 
мореуза, који води у Персијски 
залив. У унутрашњости се граничи 
са Јеменом, Саудијском Арабијом 
и Арапским Емиратима. Обухвата 
територију од 212.457 километара 
квадратних, на којој живи око 4,7 
милиона становника (више од 90 
одсто су Арапи), већином муслимана 
– ибадита. Ибадизам признаје само 
прву двојицу калифа (Абу Бакра 
и Омара), а од осмог века овом 
државом су управљали имами (имам, 
бивши владар у Оману и Јемену, 
свештеник и научник – познавалац 
Корана). Територија којом су владали 
је названа имамат. Ибадити сматрају 
себе правим муслиманима. Имами су 
водили изолационистичку политику 
и задржали патријархалне обичаје. 
Под влашћу имама нико без посебне 
дозволе није смео да носи европску 
одећу, тамне наочаре, да користи 
бицикл или радио-пријемник, 
да фотографише, да пуши, пева, 
игра... Прекршиоци тих обичаја су 
кажњавани затвором или физичким 
казнама. Сада је то прошлост, али се 
у селима задржала крвна освета и 
удаја девојчица од десет до дванаест 
година за старије људе. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ГДЕ ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 
ГОДИНА ПРОШЛОГ 

ВЕКА НИЈЕ БИЛО 
ДОЗВОЉЕНО 

НОШЕЊЕ ТАМНИХ 
НАОЧАРА, 

ФОТОГРАФИСАЊЕ, 
ПЕВАЊЕ, ИГРАЊЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Одбор за саобраћај 
аустријског парламента 
усвојио је измену закона о 
саобраћају, који предвиђа 
веће казне за возаче који не 
поштују ограничење брзине, 
а омогућава убрзавање 
процеса одузимања 
регистарских таблица и 
кључева аутомобила.

На основу измене Закона, 
полиција има могућност да 
несавесним возачима, који су 
део илегалне „тјунинг” сцене 
градских трка, а у већој мери 
прекрше ограничење брзине, 
изрекну значајно вишу 
новчану казну, пошто је оквир 
повећан на до 10.000 евра, 
преноси Танјуг.

Измена закона повећала 
је и минималне казне, а и 
уводи могућност полицији 
да на лицу места одузме 
регистарске таблице, 

објаснила је министарка 
саобраћаја Леоноре Гевеслер.

За илегално „прерађене” 
аутомобиле предвиђена је 
минимална казна у висини 
од 300 евра, која може да 
се наплати на лицу места. 
Након Одбора за саобраћај 
само још горњи и доњи дом 
парламента треба у мају да 
усвоје закон. Покрајине Беч, 
Корушка и Салцбург већ су 
најавиле да ће успоставити 
посебне јединице за борбу 
против илегалних трка. 
Такозвана „родранер” и 
„тјунинг” сцена у Аустрији је 
протеклих година значајно 
порасла. Групе су веома 
активне и одлично умрежене. 
Они организују илегалне трке 
у градским срединама, и тиме 
угрожавају становништво, 
указује полиција. 

Извор: Политика

Компанија „Панини” након пет деценија 
укида чувене албуме са сличицама 
фудбалера. Како најављују из „Панинија”, 
албуми са сличицама биће укинути пред 
Европско првенство у Немачкој 2024. 
године, пренео је Танјуг.

Први албум са сличицама фудбалера 
пуштен је у продају пред Светско првенство 
у Мексику1970. године, а осам година 
касније поводом Првенства света у 
Аргентини 1978. уследила је премијера 
пуштања у продају широм света.

Од тада „Панинијев” албум стекао је 
култни статус, и у многим земљама света, 
пред велика првенства размењују се 

сличице, и то у оквиру већих окупљања 
размењивача сличица, као што се то 
традиционално организује у Београду код 
хотела „Москва”.

Рекордан број продатих сличица 
„Панини” остварио је 2006. за Светско 
првенство у Немачкој, када је продато 800 
милиона сличица.

Управо пред Европско првенство у 
Немачкој 2024. „Панини” укида штампање 
албума и сличица, али ће посао преузети 
амерички концерн „Топс”, који је откупио 
права за тај турнир, као и Лигу Нација и 
првенство Европе за жене 2025. 

 Извор: Политика

РЕШЕЊЕ ЗА ПРОБЛЕМ ИЛЕГАЛНИХ ГРАДСКИХ ТРКА 

АУСТРИЈА ПЛАНИРА ОДУЗИМАЊЕ КОЛА 
НЕСАВЕСНИМ ВОЗАЧИМА 

ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ ЗА ЕКО СИСТЕМ

БИЗОНИ ПОСЛЕ 200 ГОДИНА 
ПОНОВО У СРБИЈИ 

ПОСЛЕ ПЕТ ДЕЦЕНИЈА   

„ПАНИНИ” УКИДА АЛБУМЕ 
СА СЛИЧИЦАМА ФУДБАЛЕРА 
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Основна школа „Ђура Јакшић“ 
из Павлиша добила је нов изглед, 
унапређени су услови за извођење 
наставе, а постављен је и нов паркет 
у фискултурној сали. 

- Последњих месеци је урађено 
много за уређење ове школе. 
Реновирана је фискултурна сала, 
уређен је паркет, постављени су нови 
алуминијумски голови. Инвестирано 
је 800.000 динара, од чега је већи 
део средстава обезбеђен преко 

конкурса Покрајинског секретаријата 
за спорт, док је остатак финансирао 
Град Вршац. Услови за одвијање 
наставе физичког васпитања су сада 
овде сјајни, а овај простор користи 
и културно-уметничко друштво, 
као и фудбалски клуб из Павлиша, 
током зимских месеци – рекао је 
Мирослав Лепир, члан Градског већа 
за образовање. 

У новом простору школе сада је 
обезбеђен и продужени боравак, 

намењен предшколцима и ђацима 
нижих разреда. 

- Проблем смештаја вртићке деце 
решили смо уз помоћ Града Вршца 
који је обезбедио финансирање 
целодневног боравка деце из 
Павлиша и Вршца, уз суфинансирање 
трошкова родитеља од 50 одсто. 
За ученике првог и другог разреда 
обезбедили смо и продужени 
боравак. Министарство просвете 
дало нам је сагласност да запослимо 
још једног професора разредне 
наставе, а захваљујући средствима 

Града Вршца у висини од више 
од милион динара, просторије су 
саниране и опремљене, а уведено 
је и централно грејање – изјавила 
је Данка Станковић, директорка 
Основне школе „Ђура Јакшић“ у 
Павлишу. 

Новина је и то што ће деца из 
Павлиша бити у могућности да 
похађају и Музичку школу „Јосиф 
Маринковић“, чије ће се издвојено 
одељење налазити у ОШ „Ђура 
Јакшић“ и почеће са радом 1. 
септембра ове године. 

ОМОГУЋЕН ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
ЗА НАЈМЛАЂЕ ЂАКЕ 

НОВ ИЗГЛЕД ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ИЗ ПАВЛИША 
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (161)

ПАЈИН ТРИПТИХОН 
НАШЕГ ИДЕНТИТЕТА

У тренутку када угасимо екран компјутера одјављујемо 
наше присуство активности на тастатури и прегледу 
могућих садржаја које компујутер и даље ради и меље. У 
тренутку кад крећемо у сан искључујемо своје присуство 
у уму или се то тако зове, нисмо свесни ми, али нешто у 
нама итекако ради, чисти, спрема, одржава, лечи, вида 
ране и брише заблуде да буђењем ускачемо на своје 
руководеће место узимамо џојстик своје судбине сећања 
и осећања и крећемо у нове поразе.

Хиљадама година заједница је опстала  на бесомучном 
учвршћивању идентитета, правила, дисциплине, 
понашања, уверења, а онда у време садашње осванула 
је слобода, можемо бити било шта, било ко, док се то 
не противи закону. Можемо бити било ко, само не свој. 
Пајин и наш триптихон, троделне вертикале, иконе 
опстајања, напросто уживање у непосредном животу без 
тешкоћа, узнемиености које су већ тресле умне духове 
Европе узнемирене ударцима обрнуте логике Ничеа, 
нових уметности које су указале да су сва наша уверења, 
врлине, ставови, за које смо спремни и да умремо 
тек фина прашина информисања коју и минимално 
преиспитивање скида као пудер и остајемо огољени 
без вертикале компаса који би напајао изворе наших 
страсти, упорности, гордости, суште логике постојања.  

Као да је заборављен Ничеов поклик воље за моћи 
који се истопио у бујици конформизма фасцинираности 
све новијим световима, све новијим стимулансима 
могућих лажних стварности, удобнијим од ове које 
захтева дисциплину, опрезност и апсолутну усамљеност .

Ипак воља за моћи, како каже познати социолог, 
остала је главна и једина глобално прихваћена застава, 
прави стег нових крсташа када су спаљене заставе 
свих знамења идеала. И када је стицање, гомилање, 
управљање људима без бркања у позориште њихових 
душа постало могуће махањем новчаницама, чековима, 

конформизмом, игрицама,  ето  послушности новог 
времена без насиља јер за непослушност напросто нема 
времена.

Паника хвата све кад осете шупљину уместо пуноће 
својих избора када су зидови нашег идентитета све тањи 
што су балони наше испразности више надувани сјајним, 
светлуцавим, гласним, неодољивим тричаријама којима 
гушимо упитаност свог времена. 

Пајин Триптихон је икона недостижне равнотеже, 
идентитета радом и припадањем, ту нема верских и 
идеолошких обележја која су калупи наших гипсаних 

врлина, само бесконачно постојање на плодној 
издашној земљи која узвраћа, штити, обликује оне који је 
обликују и то је тако чудесна невиност да су све гласне и 
громогласне истине произаичне. 

На Пајином Триптихону  видимо узорке личне 
успошности, остварености новог богатства које нам је 
дато да хватамо сунце њиме.

У свету који нам служи као идеал нема маме, тате по 

полном и родном опредељењу већ свако може бити све 
и тиме се на олтару слободе приноси коначна жртва 
. Породица је технички сервис док је технологија не 
замени а не треба бркати слободу која се тако издашно 
нуди да будемо све и свја у простору космоса мрежних 
илузија а када се плаћају рачуни основна врлина постаје 
бескрајни бесомучни страх, сазнање да смо се заиграли 
и погрешили.

У свету блиске  будућности није потребно кречити 
собе, стављати слике, намештај, украсе, зидове и читав 
простор певача, играча нудиће безброј слика чију 

мудрост нећемо имати времена да испијемо чак ће и 
грејање и хлађење бити уперено директно на нашу 
кожу, иако смо разголићени можемо облачити сајбер 
најмодерније ствари по бескрајно малој цени, само је 
важно да што јефтинје жвимо, да будемо енергетски 
ефикасни толико да планета ни непримети да постојимо 
или да смо одсутни.

Т. Сухецки

Настављајући активности у сусрет 
обележавању 8. априла, Међународног 
дана Рома, Културни центар Вршац 
приредио је представљање поезије 
Марка Прелића Ханција.

У сусрет обележавању 8. априла, 
Међународног дана Рома, у сали 
биоскопа КЦ Вршац одржано је књижевно 
вече Марка Прелића Ханција. Рођен је 
у Вршцу 1966. године, поезију пише од 
ране младости и написао је више стотина 
песама које до сада нису званично 
објављиване. За њега, ово је било 
посебно емотивно вече, а осим песама, 
представљен је и одломак из књиге “Црна 
Птица”, под насловом “Ромска душа”.

“Из прозе која је објављена 1998. 
године у Келну на немачко- ромском 
језику, а сад ћемо прочитати део те прозе 
на српском… Она говори о томе како 
Роми размишљају, како се пробијају кроз 
живот…” објашњава аутор.

Написане песме би волео да објави, 
и, како каже, у потрази је за спонзорима. 
Да их представи публици, помогле су 
му ученице средњих школа, такође 
припаднице ромске националности, а 

идеја о оваквом дружењу потекла је од 
координаторке за ромска питања града 
Вршца.

“Могу да кажем и да сам почаствована 
поверењем које ми је указао када ми је 
недавно донео своје песме у рукопису. 

Одушевили су ме његова емоција и 
стил писања, и преузела сам на себе да 
организујемо представљање његове 

поезије, како бисмо и наше Роме и 
Ромкиње упознали са његовим радом, 
а можда открили и неке нове таленте и 
младе људе који се баве писањем”, каже 
Алиса Шајн, координаторка за ромска 
питања Града Вршца.

Чланица Градског већа за социјалну 
заштиту, Маја Ристић Лажетић, истакла 
је да је ово још један добар пример 

социјалне инклузије Рома који им пружа 
могућност равноправног учешћа у 
културној сфери друштвеног живота 
Града:

“Град Вршац је у протеклих пар година 
заиста много учинио на побољшању 
квалитета и услова живота ромске 
националне мањине, и планирамо да и у 
будућности континуирано спроводимо 
бројне мере и активности са тим 
циљем. Кроз организовање оваквих 
и сличних дешавања, свакако ћемо 
постићи и подизање друштвене свести 
у циљу упознавања шире јавности 
о могућностима, капацитетима и 
потенцијалима ове осетљиве друштвене 
групе, а самим тим ис узбијању предрасуда 
које још увек у друштву постоје о њима”, 
поручила је Ристић Лажетић.

Душа Рома је уметничка, њихова 
поезија је, као и они, ведра, непосредна, 
једноставна. Најбоље се изражавају 
кроз песму и игру, па је и ово дружење 
протекло уз угодну песничку реч, 
традиционалну ромску музику и овације 
публике.

РОМСКО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ

ПОЕЗИЈА МАРКА ПРЕЛИЋА ХАНЦИЈА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Верујете својим очима?
Не наседајте на ту јефтину пропаганду.

Зоран Ђуровић Ђурке
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ТРАДИЦИОНАЛНА 
ГРАДСКА 

СМОТРА ДЕЧИЈЕГ 
СТВАРАЛАШТВА 2022.

У петак 8. априла, на великој сцени 
НП „Стерија“ биће одржана 59. градска 
смотра дечијег стваралаштва. Програм 
почиње у 17:30 часова.

После двогодишње паузе Културни 
центар Вршац, у сарадњи са Савезом 
аматера Војводине, организује Градску 
смотру дечијег стваралаштва. На великој 
сцени НП „Стерија” у такмичарском и 

ревијалном делу наступиће дечије групе 
Градског културно - уметничког друштва 
„Лаза Нанчић”, Културно - уметничког 
друштва „Грозд” из Вршца, Културно 

- уметничког друштва „Виногради” 
из Гудурице и Културно - уметничког 
друштва „Свети Сава” из Великог 
Средишта.
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ХЛЕБ СА 
ШУНКОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 150 г брашна 
- 100 г ренданог качкаваља 
- 200 г Матијевић прашке 
шунке 
- 3 јаја
- 1 кесица сувог квасца 
- 100 мл уља 
- 125 мл млека
- 70 г зелених маслина без 
коштица 
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Исецкати маслине 
и Матијевић прашку шунку на коцкице. Јаја 
умутити, додати брашно, квасац и све остале 

састојке. Смесу сипати у подмазан дугуљаст 
калуп за печење и пећи у загрејаној рерни 
око 50 минута на 180°Ц док хлеб добије 
златно-смеђу боју. Сећи кад се охлади.

СУФЛЕ ОД ЈАБУКА

НАМИРНИЦЕ:

- киселе јабуке
- 150 г шецера
- 4 беланца
- слатка павлака

ПРИПРЕМА:  У рерни испеци 
јабуке, па их ољуштити и испасирати. Додати 
шећер и дуго кувати на тихој ватри, док маса 

не постане густа. Умешати снег од беланаца, 
па брзо сипати у науљену, ватросталну посуду 
и пећи око 20 минута, да порумени. Прелити 
слатком павлаком.

С Л АТ К А 
Б Е Л А 

П Р И Н Ц Е З А

НАМИРНИЦЕ:

Тесто: 
- 250 г путера
- 1 кесица ванилин шећера
- 1 ½ шоља од 2 дл шећера
- 1 шоља од 2 дл млевених 
ораха
- 1 ½ шоља од 2 дл воде
- 2 ½ шоље од 2 дл брашна
- ½ шоље од 2 дл густина
- 1 кашичица соли
- 1 кашичица соде бикарбоне
- 5 јаја
- 3 кашике милерама

Фил:
- 6 дл слатке павлаке
- 150 г беле чоколаде
- 1 ½ кашичица желатина у 
праху
- 3 кашике вруће воде

Декорација:
- ушећерено воће

ПРИПРЕМА:  Пенасто умутити 
путер са шећером (15-20 минута), додати 
милерам, ванилин шећер и једно по једно 
јаје. Помешати брашно, соду бикарбону, со 
и густин.

Смеси од путера наизменично додавати 
мешавину брашна, воду и млевне орахе. 
Добро промешати и сипати у плех обложен 
папиром за печење.

Пећи у рерни на 180°Ц, 15 минута. 
Охлађену кору пресећи попречно на два 
дела. 

Фил:
 Умутити слатку павлаку. Белу чоколаду 

отопити са размућеним желатином и 
помешати са павлаком. Нафиловати коре и 
декоративно премазати целу торту. Преко 
декорисати ушећереним воћем.

ЂОРЂЕ ЖИВАНОВ ВЕЋ ДВЕ ГОДИНЕ ПРИВЛАЧИ ПАЖЊУ СУГРАЂАНА 
СВОЈОМ НЕОБИЧНОМ ПОЈАВОМ

ВИСОКА МОДА НА 
ЂОРЂЕВ НАЧИН

Чудно је било Вршчанима када су пре 
два лета први пут видели непознатог 
мушкарца, који у необичним костимима 
јарких боја свакодневно шета градским 
улицама и трговима. Испрва је ту било 
много зазирућих погледа и саркастичних 
коментара, али „тог чудног човека“ Ђорђа 

Живанова (50) то уопште није дотицало. 
Он и данас живи свој бунт, а у међувремену 
је постао препознатљив лик, који шири 
позитивну енергију и 
увесељава пролазнике, 
нарочито децу.

Ђорђе је вршачки 
Ром, који је 17 година 
живео и радио у Данској. 
Тамо се оженио својом 
сунароткињом из Србије 
и добио сина, али је после 
деценије заједничког 
живота дошло до разлаза. 
Ти породични проблеми 
навели су га да се пре 
две године врати у родни 
град, али су га ту дочекале 
нове невоље. Каже да му 
је власник стана, у ком 
је повремено живео као 
подстанар, бацио све ствари 
и документа, те да од тада, из 
чистог револта, није обукао 
класичну гардеробу нити 
обућу. Сам креира и шије 
своје костиме и каже да 
се, откако их носи, осећа – 
слободно.

- Није ствар у томе да ли могу 
себи да приуштим обичну гардеробу или 
не. До ње је бар данас лако доћи. Ствар је 
у принципу – објашњава овај насмејани 
Вршчанин, који је сасвим случајно своју 

инспирацију пронашао у шареним бојама 
мрежастих џакова за воће и поврће.

Од овог материјала, који углавном 
завршава на отпаду, Ђорђе са лакоћом 
прави најразличитије одевне комаде – 
летње мајице без рукава, бермуде, папуче, 
комбинезоне, зимске јакне, капе и шешире 

са великим ободима, торбе, па чак и зимску 
обућу. Иако на први поглед сви ти модели 
делују чудно, некоме вероватно и смешно, 

у њих је уткано много стила. 
Висока мода на Ђорђев 
начин.

- Ове џакове сви бацају, 
а ја их рециклирам. Иако је 
реч о грубом материјалу, 
који се прави искључиво од 
пластике, моја одећа је врло 
удобна и зими је топла, што 
ми је најважније. Панталоне 
и џемпере правим од пет 
слојева џакова, а јакне и 
обућу чиним непробојним за 
хладноћу тако што од џакова 
правим плетенице, које 
касније спајам. Без проблема 
са тако плетеним опанцима 
могу да идем по киши и 
снегу – прича нам Ђорђе.

Сви његови модели су 
уникатни, а идеје за нове 
креације му не мањкају. 
Ипак, каже да ће се садашњег 
начина живота и стила 
облачења одрећи уколико 
буде пронашао сродну 

душу. До тада ће и даље „високу моду“ 
свакодневно доносити на вршачке улице 
и на Градско језеро, где га људи најчешће и 
могу видети.

Ј. Ј. Баљак

СРЦЕ ЧЕСТ МОТИВ

Ђорђе је научио да 
шије на једном курсу у 
Данској, у којој је, иначе, 
радио најразличитије 
послове – од кувара и 
посластичара до мајстора 
за уградњу соларних 
панела и инспектора за 
чистоћу. Као шнајдер 
често је радио са децом. 
Њихове костиме за 
приредбе украшавао 
је срцима, па је зато 
срце сада чест мотив на 
његовим моделима.

-Моја једина жеља је да 
ширим љубав и позитивну 
енергију међу људима. 
Ако својом појавом 
измамим бар један осмех 
на дан, сматрам да сам 
успео – каже Ђорђе.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1925. март 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET NAGYBECSKEREK

Maradok maradni az 
Egyesület színpadán
A múlt csütörtökön a nagy-

becskereki Petőfi Ma-
gyar Művelődési Egye-

sületben a Talákozások az Úri 
utcában című rendezvénysoro-
zat keretében az újvidéki vArt 
klub művészcsoport tagjai ven-
dégszerepeltek.

A nagybecskereki közön-
ség a Weöres Sándor vers ih-
lette előadást Maradok maradni 
címmel tekinthetett meg, mely 
az otthon illetve az elmenni 
vagy maradni a szülőföldön té-

máját járja körül. Megpróbált 
nem állást foglalni, nem száj-
barágni, nem demagóg lenni, 
megpróbált nevettetni, felis-
mertetni, de sirattatni is. Meg-
próbált szólni azokhoz akik el-
mentek, de azokhoz is akik itt 
maradtak. 

A darabban László Judit, Cr-
nkovity Gabriella, Ozsvár Ró-
bert és Szalai Bence léptek kö-
zönség elé. A Maradkok marad-
ni rendezője Crnkovity Gabri-
ella volt.

A színházi előadást követve 
Klemm József az est moderáto-
ra, vezette fel az elmenni vagy 
maradni téma kérdésének vi-
táját. A vita keretében többek 
között felszólalt Juhász Attila 
a Mezőgazdasági minisztéri-
um államtitkára is, aki a VMSZ 
álláspontját és az itthonmara-
dás elősegítése terén tett lépé-
seiket ismertette. A Találkozá-
sok  következő rendezvényére a 
tervek szerint április folyamán 
fog sor kerülni.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA-FOGLALKOZÁSOK VOLTAK A FARSANG IDEJE ALATT

Farsangi kreatív hittan a szajáni Kolpingb házban
Idén februárban is meghívást 

kaptunk a szajáni Kolping 
házba egy farsangi közös fog-
lalkozásra.

A gyerekekkel Kátity Enikő 
hitoktató először a farsang ide-
jéről, a népszokásokról, majd a 

nagyböjtről beszélgetett. Ezu-
tán farsangi jelmezeket, masz-
kokat készítettünk. A kicsiket 
arcfestéssel is megörvendez-
tettük. A gyerekek megismer-
kedtek a hagyományos csörö-
ge fánk készítésének rejtelme-

ivel. Közben pedig énekeltünk 
és a legkisebbek még táncra is 
perdültek.

A tartalmas és kreatív dél-
után zárásaként finom csörö-
gét és teát kaptak a résztvevők 
a Kolping jóvoltából.

Köszönetet mondunk Kéri 
Brigittának, a szajáni Kolping 
elnökasszonyának, Domonkos 
Renátának és azoknak az asszo-
nyoknak, akik azon fáradoztak, 
hogy megvendégeljék ezt a vi-
dám társaságot. KÁTITY ENIKŐ

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTOIRODA-HÍREK AZ EGYHÁZMEGYE TERÜLETÉRŐL 

Ismét továbbképzés volt Nagybecskereken
Március hónap 16-án Nagy-

becskereken immár har-
madik alkalommal tartottak 
továbbképzést a püspökségen.

Dr. Német László SVD püs-
pök úr miután imával megnyi-
totta ezt a találkozót köszöntöt-
te a jelenlévő papokat, köztük 
Ft. Pósa László óbecsei plébá-
nost, akit erre a továbbképzésre 
a püspök atya felkért előadónak.

László atya az előadásában 
a szinódusi folyamatról beszélt 
és kiindulópontul Franz Lack-

ner salzburgi érseknek a szino-
dalitás teológiájáról „Kérem, 
ne értsenek meg ilyen gyorsan” 
című írását vette alapul. Hang-
súlyozta, hogy nagyon is fon-
tos az új evangelizáció, hiszen 
nem szabad, hogy leragadjunk 
a megszokot általános dolgok-
nál, hanem haladnunk kell elő-
re és élő-aktív közösséggé kell 
formálnunk a plébániaközös-
ségeket, hogy időnk legyen a 
másikra, hogy meghallgassuk 
egymást.

JÓT TENNI – EMBERBARÁTI CSELEKEDET

Jótékonykodó 
óvodások
Nemrégiben a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és 

a szabadkai Caritas felhívására Vajdaság 65 települé-
sén önkéntes adománygyűjtési akciót  szerveztek az uk-
rajnai menekültek megsegítésére. Az emberbaráti akci-
óhoz a muzslyai polgárok is szép számban csatlakoztak, 
köztük a helybeli Hófehérke Óvoda növendékei is, akik 
az óvónőkkel együtt juttatták el az adományokat a helyi 
közösség épületébe. Köszönjük! BORBÉLY TIVADAR

 »A továbbképzés résztvevői

 »Részlet a Maradok maradni című előadásból  »Juhász Attila államtitkár 

 »Klemm József az est moderátora

 »A Hófehérke óvoda növendékei is segítettek

 »A díjazott szavalók

 »Ima a békéért

 »Potpis

„
Az előadás az elmenni 
vagy maradni a 
szülőföldön témáját 
járja körül SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA-SZENTMIHÁLY

Sikerek Muzslyán: 
Négy díj a 
szavalóversenyről
A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola 

szentmihályi kihelyezett tagozatának tanulói Tóth 
Melitta, Gombár Tamara, Bibu Tara, Selymesi Tifani és 
Trankulov Anasztázia sikeresen szerepeltek a Muzslai Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület által az 1848-
as szabadságharc és forradalom emlékére megszervezett 
szavalóversenyen.

Az alsódok közül Gombár Tamara harmadik helyezést 
ért el. A felsősök kategóriájában Bibu Tara első, Selymesi 
Tifani második, Trankulov Anasztázia harmadik helyen 
végzett. Bibu Tarát,mint első díjazottat az a megtisztelte-
tés érte, hogy vasárnap, a március 15-ei muzslyai emlék-
műsoron vendégszerepelhetett.

FELHÍVÁS – NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Imádkozzunk a békéért!
Kérlek benneteket, hogy 2022. március 25-én, Gyümöl-

csoltó Boldogasszony ünnepén minden szentmisében 
imádkozzunk a békéért. A szentmisékben imádkozzuk el 
a Szentatya által közzétett békeimát. Aki teheti a szentmi-
sét is ajánlja fel a békéért.

Emlékezzünk, hogy 1999-ben, éppen Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepének előestéjén kezdték el bom-
bázni országunkat.

A Szentatya március 16-án, a délelőtti általános kihall-
gatás végén ismét imára hívta a hívőket az ukrajnai béké-
ért. Egy olasz püspök által írt imát olvasott fel.

DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD, MEGYÉSPÜSPÖK

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

и односе с верским заједницама АП Војводине
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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. 013/830-
753

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

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

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, 
у центру, Партизанска улица. 
85 квадратних метара. Тел: 
061/258-3124.

На продају спратна кућа 
на плацу 730м², посебно 

гаража. Тел. 061/3004439, 
013/837-631 и 064/2805862.

На продају стан на првом 
спрату 57 м² у центру, боце за 
угљен диоксид 2 ком, Кирби 
усисивач. Тел. 064/2355436

Мењам новију кућу  са нус 
просторијама за мањи стан. 
Тел. 063/8829782

Мењам кућу са две 
стамбене целине  за двособан 
стан уз вашу доплату. Тел. 
060/0834926

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 
просторије на плацу од 
5,3 ари. Тел.064/1286044 и 
064/1541644.

Стан на Војником тргу 
мењам за викендицу на 
Брегу или Соко Бањи. Тел. 
831-117

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 
1600м² близу центра широка 
улица. Тел. 064/1979069

Потребна кућа или плац  
у Вршцу на локацији  улице 
Други октобар, синђелићева, 
Брегалничка, Радакова, Југ 
Богдана, К. Марка, Светозара 
Милетћа, Фрушкогорска, 
Банатска. Тел. 064/1955269

Купујем стан  од 39-45 
м² у Вршцу или замена  
стана овакве квадратуре 
за гарсоњеру до 30 м² на 
првом спрату код Дома 
пензионера уз нашу доплату. 
Тел. 064/1955269.

У Малом Средишту 
продајем мању кућу или 
мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721949

Продајем 20 ари и 69 
м², земље  у викенд зони 
Думбрава, на плацу је 
доведена вода а у близини 
има струја. Тел. 013/2105496 
и 064//4406530

Продајем  стан 70 м² са 
двориштем 15х15 у Вршцу, 
није дворишни стан!. Тел. 
061/6509999.

Продајем стан 80 м²  у 

Вршцу (паркет, цг, 3 терасе). 
Тел. 061/6509999.

Хитно у Шушари продајем 
мању кућу, главна улица на 
лепом месту, чврсте градње, 
велика окућница, башта, 
сва инфраструктура. Тел. 
063/7608985.

Продајем гаражу од 15 м² у 
улици Жарка Зрењанина  46. 
Тел. 065/3131000 

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина 
плаца 587 квадратних метара 
са малим воћњаком. Тел: 
060/7342-609

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру  града, 
цг, клима, кабловска. Тел. 
061/1481727.

Издајем стан запосленој 
девојци. Тел. 060/7401210 
или 060/3603311.

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће 
и стране фирме плаћање 
преко рачуна, апартмани 
се налазе у центру града, 
паркинг и Wifi гратис.Тел. 
0638406977

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

РАЗНО

Продајем металну ограду 
за  степенице, дужина 4 
метра. Тел. 063/ 1871673.

Продајем  два  исечена  
стабла ораха. Тел. 
060/1671519 и 013/401-210.

Продајем четворокрилни 
прозор 2,40х1,60 са 
ролетнама у одличном стању. 
Тел. 065/8340611

Продајем предратни 
круњач кукуруза (у добром 
стању) Тел. 060/8435097

Продајем џак за бокс, 
црвени 130х35, пун. Цена 
2.500 дин. Тел. 063/737-5149

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа 
„Хамбурга“. Тел. 064/1818917.

Продајем очуван 
трокрилни орман 
(шифоњер). Повољно. Тел. 

064/1818917.
На продају лловачки 

карабин Ремингтон 
магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/3855729.

Дајем часове  енглеског 
основцима, вршим услугу 
уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, 
штампа свих врста, 
професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-
129.

Продајем гумени чамац 
„Зефир“ 4К, диммензија 
2,10х1,05 м, са веслима у 
одличном стању, погодан за 
пецање. Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са 
челичним фелнама, Сава 
ескимо 195/65 Р15, 5 рупа, 
као нове. Тел 060/8070109.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1372

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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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 
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 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

Продајем шиваћу машину 
PFAFF 230 ендларица, 
исправна, кабинет (8000дин) 
електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 
062/310-915

Продајем ракију лозовачу 
и два бурета  од по 100 л. Тел. 
060/3805110

Грађевински послови 
(зидаље, бетонажа, 
малтерисање, кровне 
конструкције, фасада 
стиропор. Повољно и 
квалитетно. Тел. 061/2656204

Два женска бицикла 
18 брзина, америчке 
производње, у одличном 
стању (као нови). Тел. 
064/4256130

Продајем расипач ђубрива 
и сејалицу за жито 18 реди. 
Тел 065/2579100.

На продају кожна јакна 
(тања) скоро нова, апарат 
за воду (греје и лади), 

радне ципеле бр 41, радне 
панталоне и радну јакну 
наранџасту. Тел. 064/1432911

Једнодевни товни пилићи 
„чили вили“ једнодневни 
гушћићи, младе коке носиље 
од  годину старости. Тел. 
064/4256130

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 0613004439 

Продајем  столице дрвене 
са наслоном  за ппоправку, 
угаону мању на развлачење 
(тросед)  и тренажер за ноге, 
погодан за кућне теретане, 
за женске особе. Тел. 
064/6357325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. 
Тел. 064/1830018.

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906253.

Продајем машину за прање 
судова. Тел. 069/1117040.

Продајем пекарску пећ са  
ферментационом комором, 
пећ је очувана од прохрома. 

Тел. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, 

три комада од 120 кг, 220 кг 
и 1750 кг. у одличном стању.
Тел. 064/1979069

Намештај  нов, кухиње, 
плакари и све остало сечење 
и кантовање плочастог 
материјала. Тел. 060/7506065

Комплет трпезарија, 2 
плинске пећи (исправне), 
тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура 
за спавање, тросед за 
спавање. Тел 064/4256130

Математика  припрема за  
пријемни на  факултет. Тел. 

013/2839461
Жена средњих година 

тражи стару особу за 
доживотно издржавање 
за кућу или стан, Тел. 
061/8139998.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица 
(ново), стилске фотеље нове, 
сет за ручавање за дванаест 
особа. Цена по договору.Тел. 
064/1335373 

На продају  врло очуван 
бојлер Горење од 80 литара, 
цена 6.000 динара. Тел. 
064/0459560

Продајем комплет 
летњих гума, пловне, мало 
коришћене „HANKOOK“ , 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

Rottweiler-првобирано 
мушко штене од родитеља 
шампиона Немачких крвних 
линија. Желите правог Rotta? 
Чујемо се. Тел. 064/3906276 
Вршац

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, 
лустер са пет кугли и три тв 
сточичћа. Тел 061/1844316.

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 дрва- 
можеи 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: 063/843-
1627

За продају старински 
отоман са наслоном, 
стринска машина за 
предење, шиваћа машина, 
половни теписи разних 
димензија, дечија дубвока 
колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена 
прозора са шалонима, 
балконска врата, два дрвена 
шифоњера и креветац. Тел. 
013/830-753.

Продајем  молерски 
шпприц за фасаде, видија 
плочице, стругарске ножеве, 
бургије.  Тел  064/4902239

Продајем две старе пегле 
нажар, стари Векер сат, стару 
камеру и још доста старих 
ствари. Вреди видети Тел  
064/4902239

Потребан радник у 
производњи намештаја. 
Доћи лично у Архитекте 
Брашована број 3 (поред 
Пољопривредне школе)  или 
на телефон 060/7506065.

На продају  плински бојлер 
проточни и плинске пећи 
више комада, све исправно.
Тел. 064/3892738

Вршим пооправку 
плинских пећи, шпорета, 
решоа и плинских бојлера. 
Тел. 013/ 861419 илиу 
063/482418

Продајем конце за 
хеклање драп боје, конац 
за гоблеме, платно и сталак. 
Тел. 064/2522855.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

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.
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Бежећи од несрећног, уговореног 
брака, Лакшми одлази из свог села и 
проналази дом у живописном Џајпуру, 
Ружичастом граду. Тамо постаје 
уметница која осликава каном, а глас 
о њеном таленту брзо се шири: осим 
због оригиналних шара, цене је и због 
способности да слуша и да даје мудре 
савете. Ускоро задобија поверење 
богатих жена из више класе, које јој 
откривају своје тајне. Али она никада 
неће моћи да им открије своје. Једног 
дана, на њеним вратима појавиће се 
муж од којег се годинама скривала, а са 
њим и девојчица необичних очију, њена 
сестра за коју није ни знала да постоји. У 
граду у којем се трачеви шире брже од 
оштре ароме сандаловине, њен ће се сан 
о независности и слободи коју је толико 
желела распршити у хиљаду комадића.

Алка Џоши рођена је у Индији, 
у савезној држави Раџастан. Њена 
породица стигла је у Сједињене 
Америчке Државе када је она имала 
девет година. Дипломирала је на 
Универзитету Станфорд и магистрирала 
на Уметничкој академији Калифорније. 
Писала је рекламне текстове, радила као 
маркетиншки консултант и илустратор. 
Живи на полуострву Мотереј у 
Калифорнији, са мужем и два непослушна 

пса.
Бестселер Њујорк тајмса, Ју-ес-

еј тудеја, Паблишерс виклија, избор 
књижевног клуба Риз Видерспун, 
финалиста Гудридсовог избора у 
категорији историјске фикције, преведен 
на више од 25 језика.

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 „Снови од 
кане“, које ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Шта си од 
живота желела“, освојиле су је Јелена 
Даниловић и Адријана Максимовић. 
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“.

ВРЛИНЕ И МАНЕ 
ПЛЕМСТВА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТ СЕЛЕР ЊУЈОРК ТАЈМСА, ФИНАЛИСТУ ГУДРИДСОВОГ ИЗБОРА У КАТЕГОРИЈИ ИСТОРИЈСКЕ ФИКЦИЈЕ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

На увођењу  нових сорти 
грожђа још пре филоксере, 
најактивнији су били професор 
Јозеф Валдхер и фабрикант Јулиус  
Најком. Они су стално правили 
огледе. Валдхер је извршио попис 
свих сорти, које је овде могао 
пронаћи; њихов број износио је 
око 250, али где се његов попис 
данас налази, ако још увек постоји, 
мени је непознато. (Напомена: 
На  Крстовдан 1875. године 50 
излагача  изложило је 257 сорти 
грожђа и 43 излагача 120 врста 
вина, а 1883. године изложено је 
само 66 врста грожђа и 22 сорте 
воћа).

Осамдесетих година филоксера 
је проузроковала катастрофу. 
Наше лепо виноградарство скоро 
је у потпуности пало као њена 
жртва. Од стране владе много је 
учињено у борби птротив ове  
штеточине, али без неког видног 
успеха.  Берба се смањивала 
из године у годину. Велики 
просперитет претворио се у 
страшну беду. 

Владин комесар Јован 
Михајловић,  посланик из Беле 
Цркве и виноградарски инспектор 
Јохан Вени били су неуморни у 
својој активности, али на жалост 
без успеха. Средином осамдесетих 
година, дипломирани виноградар 
Карл Вајферт приказао је преко 
десет начина калемљења 
(оплемењивања) и неколико сорти 
директних носилаца (Напомена: 
то је било 14. септембра 1885. 
године а хибридне сорте биле 
су : Клинтон-clinton, јоркмадера-
York madeira, конкорд-Concord, 
хербемонт, жакез-Jaquez, 
елвира и  тејлор-Taylor Triumph). 
Пропагирало се оплемењивање 
на  америчкој подлози и 1889. 
године започело се са тим у 
већим размерама, калемљењем 
на чокоту и рипарије суваж 
(Riparia souvage), а годину дана 
касније започето је калемљење 

на  зелено на рипарији порталис 
(Riparia portalis). Велике заслуге 
на том пољу стекли су: Фридрих 
Хеш, оснивач виноградарства у 
Делиблатској пешчари, казанџија 
Карл Цофман, који је уосталом, 
као први (1887) произвео веће 
количине вина од оплемењене 
америчке лозе. Оплемењиване 
су углавном ове сорте: мађарка, 
динка, силванац, траминац, 
креацер, совињон (Savignon), 
далматинац, бургундац, 
цирфандлер (Zierfandler) и 
ортлибер (Ortliber).

Године 1890. Леополд Енцман 
и ја наручили смо из Монпељеа 
лозу отело, јер је то била једина 
хибридна сорта која је овде 
успевала. Са белим отелом (Noah),  
елвиром, делаваром (Delaware),  

жакезом, ербемонтом и др. 
такође се експериментисало, али 
се ове сорте нису прихватиле тла 
и нестале су такорећи без трага. 
Милан Георгијевић донео је 
сорте  бушет (Bouschette),  мускат 
-Бекман (Muscat  Beckmann), 
отонел ( Ottonell) и смирна, Алојз 
и Франц Ленгауер увезли су 
тролингер (Trollinger) итд. Заједно 
са лозом отело наручио сам и 
сорту опорто (португизац), за који 

се испоставило да је  наше аугусти 
грожђе (Augustitraube).

Са стоним сортама грожђа 
учињени су такође многобројни 
огледи и  неке су се стварно 
добро показале, а многе су 
остале само зато, иако већ нису 
много вределе, да им се не угаси 
врста. Већ 1879. године Енцман је 
испоручивао Бечу стоно грожђе, а 
овдашње је у погледу зрелости и 
квалитета било прво на тржишту. 
Када су нови виногради почели 
да рађају, започети извоз грожђа 
је повећан, али након Светског  
рата потпуно је престао.  Од 
када постоје нови оплемењени 
виногради, налазимо у сваком 
један до два чокота Першунасте 
шасле, која иако много не вреди 
чува се из неког сујеверја,  као 
што  трговци закују нађену 
потковицу  изнад улазних врата 
својих дућана.

До осамдесетих година нису 
постојали велики виногради, 
а највећи је имао Карл Кере, 
величине  око 8-10 јутара. Велики 
виногради настали су заправо 
након филоксере.

Овдашње вино старих домаћих 
сорти било је неупоредиво боље 
него данашње”оплемењено”. На 
брегу Капела нема више суварка 
кадарке,  као што је пре био случај. 
Најбоље вино давали су: Мајдан, 
Козлук, Капела, Црвени бунар и 
Урбани и то кадарку и зеленобелу 
мешавину, од које је ова последња 
била питка. Равница је увек 
давала слабију робу. Наше вино, 
по правилу, постајало је питко 
око жетве. Некада је било много 
више црног вина од белог, сасвим 
супротно данашњим приликама.

Данас постоје власници 
винограда од 100 и више јутара, 
који  упркос напретку и начину 
обраде и гајења, не могу достићи 
квалитет нашег старог грожђа и 
вина. Ипак је подлога дивља лоза.  

 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (31)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ  КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У 
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ

ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, 
БРОЈ 348, 18. АПРИЛ  1997. 

ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА

Радови на завршетку  јесенас започете  реконструкције дела 
пруге Зрењанин-Вршац су због недостатка новца доведени у 
питање. Да би се се, наиме, двадесетак километара дуга деоница 
пруге оспособила за саобраћај брзином од 50 км на сат неопходно је 
обезбедити још око 20.000 туцаника. Део ове инвестиције у износу 

од 500 хиљада динара би према, јесенас у Сечњу, потписаном 
споразуму, требало да сносе општине Зрењанин и Вршац по 150 и 
општине Сечањ, Пландиште и Бела Црква по 65.000 динара. Према 
том споразуму  општине су наведене суме требало да уплате  до 
краја 1996. године оне то нису учиниле и цео посао је доведен у 
питање.

На реконструкцији ове пруге је доста урађен, рекао је на 
састанку овим поводом одржаном у Пландишту Живорад 
Максимовић, директор ЖТП “Београд”. Заједно са једним великим и 
два мања моста цела инвестиција је тешка око 10 милона марака. 
Средства која тражимо од општина су симболична у односу на већ 
улкожено, али без њих реконструкција пруге неће бити завршена у 
предвиђеном року јер ни ЖТП не располаже средствима. Рокови су 
кратки и неопходно је да се представници општина о овоме изјасне 
што пре, по могућству и на овом састанку. Морају да кажу  могу ли да 
обезвбеде тражени новац или не. Уколико га не обезбеде бојим се 
да ће завршетак реконструкције ове пруге морати  да сечека боља 
времена.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, 
БРОЈ 348, 18. АПРИЛ  1997. 

ЗАГОНЕТКА ЈЕДНЕ ЗВЕЗДЕ
Сам чин скидања звезде, а затим и начин на који  је то урађено, 

узбуркао је страсти Вршчана, из ових или оних разлога, али и 
покренуо приче о  томе ко је и када овај знак или симбол поставио.  
Са својим верзијама  и причама наши суграђани су се обраћали и 
редакцији “Куле” , а ми смо одговоре потражили на надлежном 
месту- у овом случају у Народном  музеју.

У тамошњој документацији  дословце пише: “Зграду на Тргу 
Победе број 5 (бивша улица Васе Стајића) подигао је 1870. године 
Елберхард Антал, стаклорезац и произвођач рамова за слике. 

У просторијама приземља налазила се продавница стакла и 
порцелана са радионицама док је спрат коришћен за становање. 
Зграда је у те сврхе служила све до Другог светског рата након којег 
је прешла у друштвену својину. Кућа је електричарски обликована 
са елементима пренетим из романтичарске и сецесионистичке 
архитектуре.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пошта Србије и Музеј Николе Тесле у Београду, 
промовисали су последњег дана марта у Музеју 
емисију пригодних поштанских марака „Никола 
Тесла – блистави ум српског народа”. Емисију 
приређену у част једног од најзначајнијих светских 
научника српског порекла, представили су Зоран 
Ђорђевић, в.д. директора Поште Србије, и Ивона 
Јевтић, директорка Музеја Николе Тесле. 

- Пригодне поштанске марке у част и славу 
генијалног научника који је са поносом истицао 
српско порекло, изнова подвлаче дубоку 
повезаност, оданост, захвалност и понос српског 
народа на Николу Теслу, славе његов живот и 
дело, сва достигнућа његовог блиставог ума и 
невероватан допринос који је дао глобалном 
напретку човечанства. Теслина личност одувек је 
привлачила пажњу, а његова достигнућа учинила 
су да марке са његовим ликом и патентима 
изазивају велико интересовање колекционара у 
целом свету – изјавио је Ђорђевић и истакао да 
се кроз филателистичку делатност Поште Србије 
континуирано промовишу национални хероји и 
заслужни сународници у различитим областима, 
али и најуниверзалније вредности које представља 
управо Никола Тесла. 

Ивона Јевтић захвалила је Пошти Србије и 
директору Ђорђевићу на сарадњи и иницијативи 
да се Теслин лик стави на поштанску марку и 
истакла да је Тесла, који је своје изуме пре свега 
креирао за добробит човечанства, као највећи 
српски проналазач свих времена иза себе оставио 
многобројне патенте, без којих данас не бисмо 
могли да замислимо савремени живот. 

- Нико не заслужује више од Николе Тесле да 
буде хваљен и овековечен у свакој прилици. Ово 
је дивна порука наше земље да Србија може да се 
похвали својим генијалним научником, а уједно и 
јединствена прилика да порука писмом са Теслиним 
ликом обиђе сваки кутак планете и предочи свима 
да је Никола Тесла српски син и да се његова 
заоставштина чува у музеју њему посвећеном, у 

самом срцу Београда – закључила је Ивона Јевтић. 
Пригодно филателистичко издање пуштено у 

оптицај, садржи две пригодне поштанске марке у 
табацима од по 8 марака са вињетама у средини, 
коверат првог дана (ФДЦ) и пригодан жиг. Издање је 
приређено у сарадњи са Музејом Николе Тесле, док 
је уметничка обрада издања дело Бобана Савића, 
креатора марака и вредносница Поште Србије. 

„НИКОЛА ТЕСЛА – БЛИСТАВИ 
УМ СРПСКОГ НАРОДА” 

ПОШТАНСКЕ МАРКЕ У ТЕСЛИНУ ЧАСТ 
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ВРШАЦ – ТАМИШ 92:97 
(20:24, 19:29, 24:25, 29:19)

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: 
Арсенијевић, Прпа, Марковић.

ВРШАЦ: Радовановић, Л. Јовановић 5, С. 
Јовановић 3, Агоч 11, (4 ск), Илић 14 (6 ск), 
Јурчек 5 (5 ск, 5 ас), Васиљевић 16 (4 ск), 
Димић 25, Милић, Јековић 5, Тејић 8.

ТАМИШ: Видић 2, Соломун, Лугић 13 
(5 ск), Харди 16, Радовић 6 (4 ас), Шиник, 
Тодоровић 9 (5 ск), Ковачевић 16 (9 ск), 
Смиљанић 17 ( ск, 4 ас), Остојић, Терзић, Д. 
Ђорђевић 18.

Јужнобанатски дерби није ништа битно 
одлучивао по питању пласмана, али је био 
права посластица за љубитеље кошарке. 
Играло се изразито нападачки на обе стране, 
без много дефанзивних калкулација а гости 
су извојевали седму узастопну победу 
захваљујући изуетном шутерском надахнућу. 
Играчи Вршца каснили су са реакцијом на добру 
игру изабраника тренера Бојана Јовичића 
читаво полувреме, па је Тамиш у половином 
треће четвртине имао предност од 24 поена 
разлике (65:41). Шутерску серију Димитрија 
Ђорђевића из првог полувремена, када је 
нанизао четири узастопне тројке, у другом је 

наставио Смиљанић, 
и то у тренуцима када 
је Вршац пришао 
на само 5 поена 
заостатка.  Најбољи 
играч меча увек 
је имао решење, 
најчешће прецизним 
д а л е к о м е т н и х 
шутем преко руке 
противника. Заслужен 
тријумф Панчеваца, 
Вршчани су током 
највећег дела 
утакмице изгледали 
као да су већ на 
одмору.

Б.Ј.

ПОРАЗ ВРШЦА У ПОСЛЕДЊОЈ УТАКМИЦИ У МИЛЕНИЈУМУ ОВЕ СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ ЗАКАСНИЛИ 
СА РЕАКЦИЈОМ

КОШАРКА

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 29. КОЛО

 
Здравље - Колубара   100 : 91
Нови Пазар - Младост  84 : 92
Слодес  - Слога    88 : 102
Металац - Раднички   81 : 75
Златибор - ОКК Београд  86 : 96
Дунав - Војводина   75 : 90
Слобода - Динамик   85 : 95
Вршац - Тамиш   92 : 97

1.Златибор 29 22 7 51
2.Слога  29 19 10 48
3.Војводина 29 18 11 47
4.Младост  29 18 11 47
5.Динамик  29 17 12 46
6.Слобода 29 16 13 45
7.Нови Пазар 29 15 14 44
8.Вршац  29 14 15 43
9.Тамиш  29 14 15 43
10.ОКК Београд 29 14 15 43
11.Дунав  29 14 15 43
12.Здравље  29 14 15 43
13.Металац 29 14 15 43
14.Колубара  29 11 18 40
15.Раднички 29 10 19 39
16.Слодес  29 2 27 31

ОДБОЈКА 
ПРВА Б ЛИГА 20. КОЛО

Банат - Ужице   3 : 2
Рибница 2 - Бечеј    3 : 1
Топличанин 97 - Футог  3 : 0
Кулпин - Лозница   3 : 2
Шумадија – К.Митровица  3 : 0
Војводина 2 - Железничар  3 : 0

1.Војводина 2 20 17 3 50
2.Шумадија 20 17 3 47
3.Топличанин 97 20 16 4 45
4.Железничар 20 13 7 39
5.К.Митровица 20 12 8 38
6.Кулпин  20 11 9 31
7.Ужице  20 9 11 33
8.Футог  20 9 11 26
9.Банат  20 7 13 20
10.Бечеј  20 5 15 16
11.Рибница 2 20 3 17 10
12.Лозница 20 1 19  5

РУКОМЕТ 
ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ИСТОК 8. 
КОЛО

РА Динамо - Јединство  38 : 17
Владимировац - Младост  17 : 28
Нафтагас - Раднички  18 : 27

1.РА Динамо 7        7 0 0 14
2.Младост 7       6 0 1 12
3.Раднички 7       5 0 2 10
4.Јединство 7       3 0 4  6
5.Нафтагас 7       2 0 5  4
6.Униреа  6       1 0 5  2
7.Владимировац 7       0 0 7  0

На Првенству Војводине у рвању за млађе пионире до 
13 година, недавно одржаном у Молу, добар наступ имала 
је такмичарка Локомотиве Дијана Јовановић. Она је 
освојила треће место и бронзану медаљу у категорији до 
45 кг. Такмичење се одржало по једноструком бод систему 
и након дуела са свим такмичаркама у групи одређен је 
пламан. У борби за 3. место Јовановићева је савладала 
Елену Батковић из Куле техничком супериорношћу и 
резултатом 12 : 2. Прво место је припало Николети Сабо 
а друго Кати Сереги, обе из Херкулеса из Сенте. Следеће 
такмичење које очекује вршачке рваче је Првенство 
Србије за млађе пионире које ће се одржати 29. маја, 
као и двомеч са рвачима млађих узраста из панчевачког 
Динама. Почео је упис нових чланова од 7 година и 
старији. Тренинзи се одвијају у Школском центру Никола 
Тесла.  Контакт телефони су Михајло Антал (председник и 
одговорно лице)  064-169 75 22  и Срђан Јовановић проф. 
физичке културе,  063-71-73 850.  У плану је и довођење и 
лиценцирање тренера за грчко-римски стил и покретање 
школе рвања.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У РВАЊУ ДО 13 ГОДИНА

ЛОКОМОТИВА ОТВАРА 
ШКОЛУ РВАЊА

РВАЊЕ
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 20. КОЛО

ОФК Вршац - Феникс 1995  1 : 0
ОФК Бечеј 1918 - Борац (С)  1 : 0
Јединство (СП) - ОФК Кикинда  2 : 0
Борац (Ш) - Хајдук 1912  1 : 5
ОФК Стари Град - Омладинац  2 : 2
Динамо 1945 - 1. Мај Рума  2 : 2
Тиса - Раднички 1912  2 : 0
Раднички (Зр) - Текстилац  2 : 0

1.ОФК Вршац 20      13 5          2 44
2.ОФК Бечеј 1918 20      11 5          4 38
3.Текстилац 20      11 4          5 37
4.Феникс 1995 20      10 6          4 36
5.Омладинац 20      10 3          7 33
6.Раднички 1912 20      10 3          7 33
7.Борац (Ш) 20        9 5         6 32
8.Тиса  20        8 4         8 28
9.Борац (С) 20        7 6         7 27
10.1. Мај Рума 20        7 5         8 26
11.Динамо 1945 20        6 4        10 22
12.Хајдук 1912 20        6 2        12 20
13.Стари Град 20        6 2        12 20
14.Раднички (Зр) 20        6 2        12 20
15.Јединство (СП) 20        5 2        13 17
16.ОФК Кикинда 20        5 2        13 17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 20. КОЛО
Борац - Јединство (В)  2 : 0
БАК - Омладинац ФАМ  2 : 1
Црвена звезда (ВС) - Слобода  1 : 0
Слога - Бегеј   1 : 3
Јединство (БК) - Нафтагас  0 : 2
Козара- Младост   2 : 1
Ц.звезда (РС) - Војводина   2 : 0
Полет - Пролетер   2 : 1

1.Нафтагас 20      14 2          4 44
2.Јединство (БК) 20      13 3          4 42
3.Омладинац ФАМ 20      11 4          5 37
4.Слобода 20      10 6          4 36
5.Борац  20      10 5          5 35
6.Ц.звезда (РС) 20       8 5          7 29
7.Бегеј  20       7 7          6 28
8.Војводина 1928 20       8 3          9 27
9.Јединство (В) 20       8 3         9 27
10.Ц.звезда (ВС) 20       7 3        10 24
11.Младост 20      6 6          8 24
12.Козара  20      5 8          7 23
13.Полет  20      5 7          8 22
14.Пролетер 20      5 4         11 19
15.БАК  20      3 4         13 13
16.Слога  20      2 6         12 12

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 20. КОЛО
Партизан (Г) - Вултурул  3 : 1
Партизан (У) - Долина  1 : 6
Јединство Стевић - Долово  0 : 2
Спартак 1911 - Будућност (А)  1 : 0
Југославија - Раднички (К)  2 : 2
Потпорањ - Стари Тамиш  2 : 1
Хајдучица - Слога (БНС)  2 : 0
Црвена звезда (П) – слободна

1.Раднички (К) 19     12 2          5 38
2.Долина  19     11 4         4 37
3.Потпорањ 19       9 5         5 32
4.Будућност (А) 19       9 4         6 31
5.Јединство Стевић 18       9 3         6 30
6.Партизан (Г) 18       9 2         7 29
7.Долово (-1) 19       9 3         7 29
8.Хајдучица 19       8 4         7 28
9.Ц.везда  18       7 5         6 26
10.Партизан (У) 18       8 1         9 25
11.Вултурул 18       7 1        10 22
12.Слога (БНС) 19      5 5         9 20
13.Спартак 1911 19      5 2       12 17
14.Југославија 19      4 4       11 16
15.Стари Тамиш 19      4 3       12 15

Фудбалери ОФК Вршца су после 
славља у великом дербију сезоне и 
тријумфом над Фениксом убедљиво 
поражени у Оџацима од Текстилца, 
али су још увек на правом путу ка 
пласману у прволигашко друштво. 
Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића нису показали ни 
приближно добру партију какву су 
пружили против ривала из Старе 
Пазове, Tекстилац је то умео да 
искористи и наставио са добрим 
резултатима у пролећном делу.

Што се тиче утакмице ОФК Вршца 
са Фениксом био је то празник 

фудбала на стадиону под кулом. 
Јако невреме је прекинуло меч на 
неколико минута, али није омело 
подршку са трибина које је Вршчане 
носила ка важној победи. У утакмици 
са много тактичке дисциплине 
одлучио је велики мотив изабраника 
тренера Ненада Мијаиловића и 
тренутак голгетерског надахнућа 
Амера Османагића. У 80. минуту, 
после одличног продора Филипа 
Илића и прекршаја над везистом ОФК 
Вршца досуђен је слободан ударац 
на 25 метара од гола. Ремек – дело 

Османагића донело је победу ОФК 
Вршцу, мајсторски ударац Пилиповић 
није успео да заустави. Гол за велико 
славље домаћих играча и навијача 
који се налазе пред историјском 
шансом да направе највећи успех 
откако се лопта котрља на вршачком 
стадиону.

 

ОФК ВРШАЦ ЗА ЧЕТИРИ ДАНА ОДИГРАО ДВА ДЕРБИЈА

ДВА ЛИЦА ВРШЧАНА

ОФК ВРШАЦ - ФЕНИКС 1:0 (1:0)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
750, судија: Урош Ржић (Београд) 
7, стрелац Османагић у 80. минуту, 
жути картони: Османагић, Грек, В. 
Благојевић (ОФК Вршац), Јуриша 
(Феникс).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић, 
Радисављевић (од 46. Новаковић), 
Јовковић (од 70. Грек), В. Благојевић, 
Лазевски, Ф. Илић (од 90. Делић), 
Николић, Вујић (од 89. Бељин), Пајевић, 
М. Илић (од 46. Османагић).

ФЕНИКС: Пилиповић, Ћалић 
(од 46. Јуриша), Шалипур (од 69. 
Шимун), Марјановић, Радишић, Илић, 
Димитрић, Поповић, Мијатовић (од 64. 
Драгић), Анђелковић, Јеловић.

ФУД БА Л

Фудбалери ОФК Вршца тријумфом 
над Фениксом наставили су пролећни 
низ добрих резултата, и чинило се да 
ће на том таласу успети да савладају и 
тешку препреку у Оџацима. Међутим, 
изабраници тренера Мијаиловића 
доживели су други пораз ове сезоне.

- Заслужена победа домаћина, 
лоше смо ушли у утакмицу, брз гол 
противника нас је у приличној мери 
пореметио. Касније и пенал, па евро 
гол из слободног ударца када лопта 
мења смер одбивши се од живог зида 
и улази у наш гол. То су били и једини 
ударци играча Текстилца на наш гол. 
Домаћинима честитам, показали су 

да имају квалитет за сам врх Српске 
лиге. Утиска сам да без неколико 
стандардних играча нисмо могли да 
пружимо више, иако смо морали. 
Идемо даље, врло брзо иде следећа 
утакмица и мораћемо да се тргнемо и 
покажемо бољу игру. Овим путем бих 
се захвалио нашим навијачима који 
су дошли у Оџаке, такође и извинио 
им се због нашег лошег издања којем 
су присуствовали.

- Ако опет сумирамо ових пет 
пролећних кола, морамо бити 
задовољни јер смо поприлично 
увећали предност у односу на 
пратиоце, вероватно је и то био узрок 

опуштања до којег није смело да дође.
ОФК Вршац има 6 бодова предности 

у односу на другопласирани ОФК 
Бечеј и седам у односу на Феникс. У 
наредном колу на Градском стадиону 
дочекаће управо Бечејце.

- О бодовној разлици не бих да 
говорим, и даље идемо утакмицу 
по утакмицу, не бавим се бројкама, 
бавим се игром и играчима, само тако 
можемо да се и даље супротстављамо. 
Лепо је када сте у серији добрих 
резултата, али сусрет у Оџацима 
је показао ништа није готово и да 
морамо да будемо веома опрезни.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ И ДАЉЕЦУСАМЉЕН НА ВРХУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

УПОЗОРЕЊЕ У ПРАВИ ЧАС

ЗАОСТАЛИ МЕЧ 19. КОЛА
ТЕКСТИЛАЦ – ОФК ВРШАЦ 3:0 (3:0)
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