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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

Компанија Хемофарм добитница је ВИРТУС 
специјалне награде Траг фондације за најиновативнији 
пројекат за прошлу годину за кампању „Несаломиви” 
која је покренута са циљем очувања менталног здравља, 
борбе против депресије и стигме која прати оболеле.

„Дуже од шест деценија ова компанија и скоро три 
деценије Хемофарм фондација брину се и боре за 
здравље људи, физичко и ментално. Веома смо поносни 
на кампању „Несаломиви“ која је учинила много у 

домену менталног лечења, омогућавајући стручну 
подршку људима који се боре против невидљивог 
али моћног непријатеља. Важно је да схватимо да се, 
баш као и наше тело, душевне болести лече и да није 
срамота затражити помоћ. Велико хвала лекарима и 
стручњацима који су нам помогли и својим саветима 

олакшали животе многим људима, а неке и спасили“, 
рекао је овим поводом Роналд Зелигер, генерални 
директор Хемофарма и захвалио Траг фондацији која 
је поново препознала значај подршке коју компанија и 
њена фондација пружају заједници.

Покрету „Несаломиви” до данас се прикључило 

више од милион људи, док је више од 10.000 људи 
добило помоћ и подршку путем бесплатне и анонимне 
СОС линије 0800 001 002 која је покренута унутар ове 
кампање. На овај број јављају се стручњаци четири 
специјалне болнице за психијатријске болести у 
Вршцу, Ковину, Новом Кнежевцу и Горњој Топоници. 
Подршку кампањи пружило је 657 институција, 
асоцијација и организација у земљи и иностранству, 
док је кампања „Несаломиви“ до данас награђена са 
11 интернационалних, регионалних и националних 
признања.  

Награду ВИРТУС додељује Траг фондација почев 
од 2007. године, под слоганом „Да добро не остане 
скривено“, са циљем препознавања компанија и грађана 
који својим филантропским активностима стратешки и 
дугорочно доприносе развоју заједнице.

ХЕМОФАРМ ДОБИТНИК ВИРТУС СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ ЗА КАМПАЊУ „НЕСАЛОМИВИ”

Већ традиционално током априла месеца у ОШ “Паја 
Јовановић” у Вршцу обележава се Дан Рома.  Тако су током 
прошле недеље организована предавања и радионице. 
Едукативну радионицу за ученике 8. разреда о значају 
уписа у средњу школу и професионалној оријентацији 
припремила је педагошка асистенткиња за рад са 
ученицима из осетљивих група.

Волонтери Црвеног крста одржали су интерактивно 
трибину, “Појам трговине људима”, док су нижи разреди 
учили о дечијим правима, толеранцији и равноправности. 
Ковчежић пријатељства допуњен је новим изрекама, 
правима…

За полазнике образовања одраслих припремљена је 
презентација  – Историја Рома и Знамените личности, као 
и предавање Патронажне службе Дома здравља Вршац о 
формирању здравих навика.

Завршна манифестација огледала се у приредби Деца 
– деци, одржаној у петак 8. априла на Дан Рома. Ученици 
нижих разреда припремили су приредбу за своје другаре, а 
постављена је и мини изложба даровите ученице 4. разреда 
Маре Тасић.

Чланови Градског већа Маја Ристић Лажетић и Мирослав 
Лепир својим присуством подржали су обележавање Дана 
Рома.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ” У ВРШЦУ

ПОКРЕТУ „НЕСАЛОМИВИ“ 
ПРИКЉУЧИЛО СЕ МИЛИОН ЉУДИ

ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПРИРЕДБА ДЕЦА - ДЕЦИ

СМЕРДОВ ДОБИТНИК НАГРАДЕ ВИРТУС 
ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

Награда Виртус за мала и средња предузећа 
додељена је предузећу Смердов из Вршца које 
од 2018. године пружа подршку и донира храну 
и намернице црквама, манастирима, вртићима, 
социјално угроженим породицама, социјално 
угроженим ученицима и бројним организацијама 
социјалне заштите. На њиховом списку за сталну 
донацију оброка налази се 46 ученика Школског 
центра „Никола Тесла“ и Хемијско - медицинске 
школе. Током 2021. године поделили су 19 тона хране 
на територији Града Вршац и Општине Пландиште 
као и 7.500 оброка за ученике. Претпостављена 
вредност донације износи око 21 милион динара.

Данас 11.04.2022. године директор 
Пољопривредне школе ,,Вршац,, Срђан 
Клиска присуствовао је свечаном уручењу 
уговора за новчана средства за набавку нове 
пољопривредне механизације по конкурсу 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, намењеног 
пољопривредним школама на територији АП 
Војводине као и Пољопривредном факултету 
Универзитета у Новом Саду.

Потписивање уговора уприличено је у згради 
Покрајинске Владе АП Војводине, а уговоре је 
уручио помоћник покрајинског секретара за 
пољопривреду Петар Самоловац.

Пољопривредна школа ,,Вршац,, ове 
године конкурисала је за средства за куповину 
сетвоспремача, косачице, ношене прскалице, 
улагача минералног ђубрива и утоварне руке са 
износом од 2.115.000,оо динара и ова средства је 

добила у целости.
По овом конкурсу Пољопривредна школа 

,,Вршац,, већ седму годину занавља своју 
пољопривредну механизацију и сада је то 
савремена школа која у свом поседу има 
сву потребну механизацију коју ученици 
пољопривредне струке (Пољопривредни 
техничар, Руковалац-механичар пољопривредне 
технике) могу непосредно да виде и обуче се за 
рад у току свог редовног школовања.

Како би сместила савремену механизацију 
Пољопривредна школа ,,Вршац,, ушла је 
самостално у новембру 2021. године у 
инвестицију изградње новог модерног хангара 
за одлагање и сервис машина димензија 44 x 
9 метара и висином таванице 5 метара, а који 
ће бити потпуно готов у првом кварталу 2023. 
године. 

НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ ПРЕКО 2 
МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Срђан Клиска, директор Пољопривредне школе „Вршац“ потписује уговор у 
Покрајинском секретаријату
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Субнор Града Вршца приредио је Мали час историје 
код споменика на граничном прелазу Ватин, посвећен 
Априлском рату. Полагању венаца присуствовали су и 
чланови породице до недавно непознатог војника, који 
је био међу онима који су своје животе дали бранећи 
нашу земљу од окупатора.

Једанаестог априла 1941. године, на граничном 
сектору Ватин, Османаести посадни батаљон 
Војске Краљевине Југославије, супротставио се 41. 
механизованом корпусу немачких трупа које су 
надирале из правца Румуније.

На овом месту, бранећи своју земљу, животе су 
положили: пешадијски поручник Марко Божовић, 
пешадијски потпоручник Синиша Матејић, резервни 
пешадијски поднаредник Воја Атанасијевић, редов Тоша 
Статијев, војник Игњат Ђорђев и, донедавно, непознати 
војник, каплар Велимир Мијановић, који је заробљен 
у извиђању, активирао мину међу непријатељским 
војницима и свесном жртвом нанео непријатељу тежак 
губитак.

Ове године скупу су присуствовале и унуке сада 
знаног јунака, Велимира Мијановића, Милица, Милена 
и Анастасија, и синовац Видак са супругом.

Априлски рат, који је означио и почетак Другог 
светског рата на територији Југославије, отпочео је 6. 
априла 1941. године, а завршен је за само једанаест дана, 

безусловном капитулацијом потписаном у Београду.
Нажалост, само дан након сукоба на граничном 

прелазу Ватин, 12. априла, пао је и Вршац и под 
окупацијом био све до ослобођења 2. октобра 1944. 
године.

Писаних података о сукобу код Ватина јако је 

мало, због чега су овакви догађаји посебно значајни 
у настојањима да се од заборава сачувају они који су, 
борећи се за отаџбину, дали најдрагоценије што су 
имали, своје животе.

ТВ Банат, М.Т. Кнежевић

АПРИЛСКИ РАТ, ТЕМА МАЛОГ ЧАСА ИСТОРИЈЕ НА ВАТИНУ

Пред препуном салом Дома културе у Гудурици 
протеклог викенда наступили су на “Пролећном фестивалу” 
чланови КУД-а „Виногради“ из Гудурице и гости, КУД „Дукат“ 
из Маргите и КУД „Свети Сава“ из Великог Средишта.

Весела атмосфера је обележила ово културно 
уметничко вече, где је публика пратила учеснике сталним 
укључивањем у програм. Громогласни аплаузи су одјекнули 
салом после сваког наступа, а домаћи учесници и гости су 
подигли атмосферу на висок ниво.

Домаћа група певача, „Крајишке Делије“, затворила 
је фестивал својим песмама које су додатно разгалиле 
публику.

„Пролећни фестивал“ је још један успешни културни 
догађај богатог културног живота овог села и може се 
рећи да је програм у потпуности оправдао очекивања и 
са нестрпљењем чекамо следеће наступе ове талентоване 
деце.

- Захваљујем се дивним мештанима Гудурице 
на позиву и могу рећи да Гудурица предњачи у многим 
стварима, а култура је једна од тих ствари. Наставите да 
гајите уметност, српски фолклор и традицију, а Град Вршац 
је увек ту за вас да вас подржи. Поносни смо на вас, истакао 
је др Трајан Качина, члан градског већа за културу.

ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ У ГУДУРИЦИ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ ОДБРАНЕ ВРШЦА

„КРАЈИШКЕ ДЕЛИЈЕ“ 
РАЗГАЛИЛЕ ПУБЛИКУ

Протеклог викенда  на 
великој сцени Народног 
позоришта Стерија 
одржан је предускршњи 
концерт. Домаћин је било 
Удружење „Чешка беседа“, 
а учествовали су хор 
“Распевани професори”, 
солиста Анђелија Стојановић 
и књижевница Јадранка 
Ћулум.

Концерту је присуствовао 
и конзул Републике Чешке, 
Петр Долежал, који је 
изјавио да је по први пут у 
Вршцу и да се радује богатом 
културном животу нашег 
града, нарочито зато што 
град Вршац негује тако добру 
сарадњу са удружењем 
„Чешка беседа“.

Присуствовали су и 
председница Националног 
савета чешке националне 
мањине у Србији, 
госпођа Лиљана Стехлик, 
председница удружења 
„Ческа беседа“, госпођа 

Драгана Радовић, а град 
су представљали чланови 
градског већа, Славиша 
Максимовић и др Трајан 
Качина.

Публици се обратио члан 
градског већа Града Вршца, 
др Трајан Качина

- Пред велики 
хришћански празник који 
нам предстоји, представници 
чешке националне мањине 
одлучили су да направе први 
корак и обогате културни 
живот нашег града. Вршац 
је место где су лепота, 
уметност и поштовање свих 
грађана на првом месту и 
то настојимо да докажемо 
сваким програмом који 
обогаћује наше наслеђе, 
истакао је Качина.

Концерт је симболично 
почео песмом “Оче наш” на 
чешком језику, коју су певали 
чланови хора “Распевани 
професори”.

НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ВРШАЧКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ПРЕДУСКРШЊИ КОНЦЕРТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
УДРУЖЕЊА ЧЕШКА БЕСЕДА
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Удружење „Вршачка шунка“, које окупља сточаре 
и месаре из Вршца, Пландишта, Беле Цркве и 
Алибунара, још 2014. је у Заводу за интелектуалну 
својину издејствовало ознаку географског порекла 
за шунку од свињског меса, која се прави по 
специфичној рецептури тог дела Баната, старој 
више од једног века. Међутим, ни осам година од 
тада та прича није заживела у жељеној мери, па у 
укусу вршачке шунке тренутно могу да уживају 
само пробрани купци. 

Много је фактора који су утицали на такав 
развој ситуације. Они који су мукотрпно радили на 
брендирању тог сухомеснатог деликатеса истичу 
да је главни разлог смањена куповна моћ грађана, 
али и чињеница да је сточни фонд у том делу Баната 
десеткован. Некада пуни обори сада су празни, јер 
су, након приватизација, све велике друштвене 
фарме пропале, а и приватних је све мање.

- Основни циљ пројекта био је да нашу 
шунку, уз већ доказана вршачка вина, понудимо 
туристима као још један бренд. То је требало да 
обнови и занатску производњу меса у овом крају, да 
се поново активирају угашене породичне месаре, 
да оживе наша села. Али, смањена куповна моћ, а 
потом и епидемија вируса корона, учинили су да 
појединци одустану од веће производње, тако да 
смо, практично, још увек на почетку – каже, Зоран 
Рајковић из вршачког „Агрозавода“, који је радио на 
брендирању.

Миодраг Логожан, месар и председник удружења 
„Вршачка шунка“, невољно констатује да им је после 
толико година понестало елана и ентузијазма. На 
прстима једне руке може да изброји оне који се 
баве овом производњом и то у количинама које 
не задовољавају тренутне потребе тржишта. Ипак, 
верује да ће за вршачку шунку доћи бољи дани.

- Шунка није толико профитабилан 
производ, јер се дуго чека да сазри. Према нашем 
елаборату, од клања свиње до завршетка сушења 
шунке треба да прође дуже од годину дана. За то 
време, од бута од 12 килограма добије се шунка 
тешка тек око 6-7 килограма. Све су то разлози 
што се мало њих упушта у производњу, али, с 
друге стране, њен укус не може да се пореди ни 

са једним домаћим производом. За то су заслужни 
вршачки ветрови на којима се шунка суши, као и 
арома дрвета клеке, које „стављамо“ у дим – истиче 
Логожан.

Он годишње произведе двадесетак шунки 
и продаје је само по препоруци. Шаље је чак 
и поштом широм Србије, а чести купци су му и 
Румуни, којима је стандард толико порастао, да 
долазе у Вршац само да би уживали у храни у 
тамошњим ресторанима и винаријама.

- То је доказ да наша шунка има огроман 
потенцијал. Само нам треба већа подршка, како би 
се производња омасовила – закључује Логожан.

Ј. Ј. Баљак

РЕПОРТАЖА

НИ ОСАМ ГОДИНА ОД ДОБИЈАЊА ОЗНАКЕ ПРОИЗВОДА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ НЕМА ЖЕЉЕНОГ ЕФЕКТА

ВРШАЧКА ШУНКА САМО ЗА ПРОБРАНЕ

Зоран Рајковић из вршачког Агрозавода

МАЛИ РИТУАЛИ
- Шунка се не једе у великим количинама, у 

њој се ужива уз добар сир и вино, музику и добро 
друштво. Од тога се прави мали ритуал. Све то 
може да буде јединствена понуда наших винских 
подрума – сматра Миодраг Логожан.

ЗАОКРУЖЕН ПРОЦЕС
Да би се произвела права вршачка шунка, 

са ознаком географског порекла, неопходно је 
да све што је укључено у тај процес – од узгоја и 
клања свиња до саламурења, димљења и зрења 
шунке – буде искључиво на територији Града 
Вршца и суседних општина Бела Црква, Алибунар 
и Пландиште, које су укључене у пројекат. Свиње 
од којих се узимају бутови су само расе ландрас, 
велики јоркшир, дурок и хемшир, док храна коју 
оне једу мора бити произведена искључиво на 
територији та четири јужнобанатска места.

ЈОШ 34 ОЗНАКЕ
Вршачка шунка је међу 34 пољопривредна 

и прехрамбена производа, која се производе 
са ознаком географског порекла. У Заводу за 
интелектуалну својину заштићени су и ужичка 
јунећа и ужичка свињска пршута, сремска и 
пожаревачка кобасица, сремски кулен, сремска 
салама...

Миодраг Логожан, председник удружења Вршачка шунка

Вршачка шунка се прави од бута 
свињског меса, тешког преко 12 кг.

Свињски бутови спремни да постану 
брендирана вршачка шунка
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Како су изгледали твоји 
музички почеци?  

- Одувек волим музику и често 
сам певала и играла по кући као 
мала. Ниједну врсту музике нисам 
издвајала као омиљену, слушала 
сам и певала све, док ми је 
класична музика после природно 
постала омиљена. Једном 
приликом ми је бака донела малу 
клавијатуру на поклон, и од тада 
се моје интересовање за музику 
само повећавало. Иако нисам 
знала ноте, покушавала сам нешто 
да одсвирам уз микрофон на ком 
сам свакодневно певала. Знала 
сам многе дечје песмице и још 
у вртићу певала у хору са којим 
смо ишли и на такмичења, тако да 
је све ишло природним и лепим 
током, до уписивања у музичку 
школу. Након вртића, у школи 
се појавила једна књига дечјих 
песама са маленом клавијатуром. 
У тој књизи су биле ноте у боји 
које су се слагале са бојама испод 
сваке дирке, па сам тако могла да 
свирам те песме и да их певам. То 
је постало рутина и сваког дана 
у било које доба, ја сам певала и 
свирала на клавир-књизи. Како се 
десила промоција Музичке школе 
у мојој Основној школи, изразила 
сам жељу за свирањем. Било је још 
деце која су хтела да се упишу, па 
ми је то изгледало као нека нова 
и другачија прлика за дружење 
и учење нечега новог. Следеће 
школске године кренула сам у 
Музичку школу и уписала клавир. 
Сећам се првог часа клавира, када 
сам учила како се постављају руке, 
и првог часа солфеђа када смо 
научили прву песмицу о ноти До. 

Имала си много запажених 
наступа и освојила бројне 
награде. Који наступи и 
признања су теби лично били 
најзначајнији? 

- Сваки наступ је посебан за 
себе и сваки означава неко ново 
сазнање и нови осећај. Издвојила 
бих, можда као најдраже, наступе 
на међународном такмичењу у 
Темишвару, где сам била врло 

опуштена и где сам увек уживала 
током свирања. Дивна сала тамо 
ме је сваки пут инспирисала на 
посебан начин. То је резултирало 
једном другом и двема првим 
наградама, и ти наступи се 
убрајају, првенствено због тако 
лепих искустава, у моје најдраже 
успомене. Такође врло драг, 
и наступ којег ћу се увек радо 
сећати је наступ на Републичком 

такмичењу, као део клавирског 
дуа са Тијаном Капелан. Процес 
пре самог наступа ми је можда 
и још дражи, јер верујем да 
ће, оно што смо тада научиле 
остати за цео живот, поред 
дивног дружења и времена које 
смо провеле радећи на делима 
која су нам врло драга, што је 
допринело дивном осећају током 
извођења. Последњи скорашњи 
такмичарски наступ, ове године 
у априлу, на Републичком 
такмичењу, такође ми је један од 
најдражих. Звук, сала и музика 
коју сам изводила инсипирисали 
су ме на неком новом, посебном 
нивоу. Наравно, наступи за Дан 
школе и Новогодишњи концерти 
увек имају посебно место.  

Јесенас си учествовала на 
мастер класу чувене Аисе 
Иђири. 

Прилика да учествујем на 
мастер класу чувене пианисткиње 
Аисе Иђири је врло посебна и 
јединствена. Свима нам је било 
изузетно драго и част да је угостимо 
у нашем граду. Сама чињеница да 
за њу свирам, а затим и да добијем 
нове коментаре и савете, је врло 
значајна за мене. Сви савети и 
само искуство су ми помогли да 
унапредим своје извођење и да 
из другог угла сагледам решења 
неких проблема, или нове, 
другачије идеје. Оркестрација, 
боје, време и динамика - добили 
су освежење новим идејама на 
које ме је Аиса подстакла. Како из 
сопственог, тако сам и из наступа 
и савета упућених другима који су 
учествовали сам научила много. 
Свирали смо дела различитог 
типа што нам је дало прилику да 
на том мастер класу још више 
тога научимо. Била је спремна да 

нам на свако питање да одговор 
и да нам помогне у побољшању 
извођења и схватања дела која 
смо изводили. Учествовала сам и 
на онлајн такмичењу ког је Аиса 
организатор и захвална сам за 
прилику да учествујем у таквом, 
другачијем формату такмичења. 
То је било ново и такође врло 
значајно искуство, из ког сам 
извукла важне поуке и лекције као 
и са других наступа. 

Уз музику, бавиш се и 
јапанским мачевањем. На који 
начин се за тебе ове две страсти 
преплићу или допуњују? 

- Мачевањем се бавим већ 10 
година, скоро колико и музиком, 
и могу да кажем да једно допуњује 
друго на разне начине. Страст и 

жар борбе из спорта доживљавам 
слично жару појединих дела која 
тај жар захтевају карактером и 
некад и својом историјом. Исто 
тако, може се упоредити Кихон 
доса, ката у мачевању која захтева 
прецизност и рад на њој, као и 
мир и стабилност, али и оштрину, 
што се на неки начин поистовећује 
са вежбањем а и извођењем 
музичких дела. Оба свакако 
означавају нешто кроз шта се 
испољава енергија коју осећам, 
као и начин мог изражавања када 
речи нису довољне. Свакако да је 
спорт битан у животу музичара, 
тако да бављење поготово 
оваквим спортом мени причињава 
задовољство, а и много доприноси 
у току мог музичког образовања. 

Ове годне завршаваш трећи 
разред Средње музичке школе. 
Какви су твоји планови и 
амбиције за будућност? Да ли 
се надаш каријери у музичком 
свету? 

- План након завршетка школе 

је да упишем музичку академију 
и да наставим своје образовање 
и усавршавање. И на педагошки 
рад гледам као на нешто из чега 
се може много научити, и о себи 
и о својој професији из неких 
других углова, а и из углова деце 
и људи са којима се ради, тако да 
је и то у оптицају. Наравно, много 
волим да наступам и да свирам на 
концертима, тако да је концертна 
каријера свакако нешто чему 
тежим, поред свега осталог што 
може ићи уз то. Ипак је ширење и 
дељење музике, као и радости и 
љубави коју она носи оно што је и 
мене увукло у тај свет, а концерти 
су прва и најбоља прилика за то. 

Т.С. 

ЈЕЛЕНА НИКШИЋ, ПИЈАНИСТКИЊА: 

„РАДОСТ МУЗИКЕ ПРИВУКЛА 
МЕ ЈЕ У ТАЈ СВЕТ“ 

Јелена Никшић, ученица трећег разреда Средње музичке 
школе „Јосиф Маринковић“ на одсеку клавира, још једна 
је од веома успешних младих музичара којима се ова 
школа поноси. Протеклих година учествовала је на многим 
међународним и републичким такмичењима и освајала 
прве и друге награде као солисткиња и као чланица 
клавирског дуа. Поред музике, од седме године бави се и 
спортом – јапанским мачевањем (Chanbara), а са клубом је 
путовала на европска такмичења у Немачкој, Француској 
(Париз), Италији (Рим), и освајала медаље у категоријама 
– велики мач (choken) и мали мач (kodachi). Планира да 
образовање настави на музичкој академији и нада се 
концертној каријери. 
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У трећем миленијуму п.н.е. дешава се постепени 
прелазак из бакарног у бронзано доба. Претпоставка је да се 
после освајачких похода са истока припадници Винчанске 
цивилизације полако консолидују и враћају из изгнанства на 
свој некадашња огњишта, те се у мањој или већој мери мешају са 
народима који већ неко време обитавају на овим просторима, 
али и са народима који су се овде краће задржавали. Наравно, 
не може да се прича о оштром резу, становништво на крају 
неолита упркос агресивним походима није могло да у 
потпуности нестане са историјске позорнице, претпоставка је 
да се један број некадањих Винчанаца стопио са дошљацима, 
као и да су се многи крили по мочварама, планинским 
обронцима Карпата и другим неприступачним теренима. 
Данас се наука бави генетским испитивањима хаплогрупа, 
покушавајући да расчивија ко су заправо (пра) становници 
ових простора и у којој се мери радило о некадашњем домаћем 
становништву, а у којој мери о дошљацима. За сада, резултати 
нових налаза су нова питања.

У прилог теорији повратка иде чињеница да су 
многобројни локалитети из бронзаног доба смештени на 
некадашњим неолитским локалитетима, или да су у њиховој 
непосредној близини. Обичаји, светилишта за посматрање 
небеских тела, украси на керамици у виду спирала и кружница 
(спирални мотиви пронађени на предметима карактеристични 
су само за карпатско-подунавски простор, за разлику од 
остатка Европе), насеља, домови, накит, све наведено је веома 
слично ономе што се на истом месту налазило вековима и 
миленијумима раније; такође, и током „металних“ доба нису сви 
себи могли да приуште оруђе, оружје и накит од метала, већ 

су често и даље у употреби били кремени ножеви, јеленски 
рогови и други предмети од камена, кости и дрвета, као 
током неолита који је претходио, што додатно отежава 
датирање локалитета. Сматра се да су у почетку предметима 
и украсима од метала располагале углавном старешине. 

Током бронзаног доба се око насеља у великој мери 
јављају ровови, палисаде и одбрамбени бедеми направљени 
да би се становништво лакше одбранило од нападача. Овде 
треба навести да су поједина насеља и много раније, током 
неолита располагала одбрамбеним системима, иако се 
највероватније радило о одбрани од предатора, пре свих од 
чопора вукова који су се спуштали са Карпата.

Праву револуцију, пре свега технолошку, проузроковала 
је појава бронзе, која је за разлику од бакра поседовала 
читав низ предности – пре свега већу чврстину. Бронза 
се најчешће добијала мешавином бакра и калаја, често и 
арсена, олова, алуминијума или цинка. Током бронзаног 
доба се друштво и даље раслојава: виши, богатији слој 
располаже богатим накитом у виду масивних гривни, 
наруквица, минђуша, прстења, спиралних украса и другог 
прибора; наведени накит је често проналажен у гробовима 
из овог периода, и то не само на скелетним остацима 
који су припадали мушкарцима, већ и у гробовима у 
којима су пронађени и скелетни остаци жена. Раскошне 
колекције попут ове сугеришу да су током бронзаног доба 
и жене поседовале моћ и да власт нису поседовали само 
мушкарци. У прилог овој теорији иде и чињеница да су 
у  бронзанодопским хумкама у близини Уљме и Црвене 

Цркве пронађени скелетни остаци особа женског пола, уз 
богате погребне понуде и раскошан накит. Штавише, хумка 
у близини Црвене Цркве носи назив „Краљица“, а локално 
становништво препричава легенду о две краљице које су 
се са својим војскама некада давно сукобиле управо на том 
месту, после чега је поражена ратница-владарка сахрањена 
под великом гомилом земље.

Паралелно са развојем металургије долази до одвајања 
једне категорије занатлија – путујућих мајстора који са собом 
носе своје калупе за топљење и други материјал. Путујући и 
нудећи своје услуге допринели су не само ширењу разних 
врсти алатки, већ и успостављању разних културних 
контаката; такође, сматра се да на историјску сцену по први 
пут уводе и серијску производњу. Налази бронзаног доба 
уједно спадају међу најстарије археолошке налазе који 
су откривени у овом делу Баната: у околини Алибунара 
су 1861. године пронђене посуде позног бронзаног доба, 
1862. у Банатској Паланци, 1877. на Жидовару, 1879. код 

ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ 5

БРОНЗАНО ДОБА 
(2200 ГОД. П.Н.Е. ДО 800 ГОД. П.Н.Е.)

Хумка Краљица код Црвене Цркве

Мапа простирања Ватинске културе

Налази из околине Вршца

Вршачки идол
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Дубовца, 1879. на локалитету „Дупљаја Град“, 1888. на Ату, 
Црвенки и Старом Лудошу, 1890. Локалитету „Рудине“ у 
близини Банатске Паланке, 1892. године откривен је можда 
и најважнији локалитет „Бела Бара“ у близини Ватина. Скоро 

сви наведени локалитети се налазе на остацима старијих, 
неолитских локалитета, или су у њиховој непосредној 
близини, што указује на континуитет, на непрекидни живот 
на истом простору током дужих временских периода. И 
данас становници ових простора где год били теже да се 
кад-тад врате на осовину свог бивствовања и полазну тачку 
свих својих лутања. 

О могућем континуитету говори и народна песма 
„Смрт Војводе Кајице“ коју је из певања Слепе Живане 
записао Вук Караџић још почетком 19. века. Песма се бави 
компликованим, често амбивалентним односима Срба 
и Угара током средњег века; оно што је интересантно и 
зачуђујуће је опис сахране Војводе Кајице „на Белуци, крај 
Вршца града“. Војвода Кајица је сахрањен идентично ритусу 
сахране старешина и виђенијих ратника из бронзаног доба: 
сахрањен је под хумком, уз одговарајуће жртве, уз оружје и 
осталу опрему. Неких педесетак година касније, на у песми 
поменутом локалитету Белуца/Белица, ископан је гроб у 
којем се налазило све што је раније уписано у народној 
песми. На основу археолошких истраживања је процењено 
да се сахрана одиграла пре око 3000 година. Да ли је могуће 
да се песма одржала толико дуго? Не би било први пут. 
Међутим, то онда повлачи многа друга, веома значајна 

питања.
По локалитету „Бела Бара“, односно због бројних 

налаза пронађених у близини Ватина, читава култура 
раног бронзаног доба добија назив Ватинска култура. 
Заузимала је простор Баната, Срема, јужне Бачке и 
централне Србије. Припадници ове културе живели су у 
полуземуницама на обалама река и на брежуљцима, своје 
су покојнике спаљивали са одећом и са накитом, после чега 
су остаци полагани у урне. Највећи број предмета (више 
од 1000) са скоро 80 локалитета и из 21 оставе у Вршцу и 
близини сакупио је Феликс Милекер, при чему је највећи 
број доспео у Градски музеј у Вршцу, а а део предмета 
се налази у музејима у Београду, Темишвару, Сегедину и 

Будимпешти. Тако би у Градском музеју у Вршцу требало да се 
налазе и предмети нулте категорије (јединствени предмети 
непроцењиве вредности) „Вршачки идол“ и „Дупљајска 
колица“. Стилизовану антропоморфну фигурину „Вршачки 
идол“, један од симбола града Вршца, пронашао је Феликс 
Милекер 1913. године на Лудошу, током грађевинских 
радова на изградњи пруге Вршац-Гатаја-Лугош у Румунији. 
Тада је само дуж једног канала на ивици Малог рита 
откривено око 350 гробова, читаво поље урни и других 

посуда. Локалитет још увек није у потпуности истражен.
Осим Ватина и Лудоша, већа насеља и оставе бронзаних 

предмета пронађене су и на падинама Вршачких планина. 
Тако је нпр. на Лисичијој глави пронађено насеље и 
већа количина предмета од бронзе. Такође, на Мајдану 
(северозападна падина Лисичије главе, око 5 км од Вршца 
на путу за Велико Средиште) 1950. године приликом 
припремања земљишта за виноград откривена је остава 
бронзаних предмета.  Лонац са предметима, махом накитом, 
налазио се на 1,40 м од површине земље, и садржао је 110 
бронзаних предмета и 45 зрна јантара. Између Ритишева 
и пољског пута за Павлиш, 1965. године приликом 
пољопривредних радова пронађена је још једна остава. 
Од предмета оставе сачувана су само два предмета, док се 
остатак води као „загубљен“. У близини Павлиша се налази 
и локалитет „Брест“, сателит показује ограђено насеље, 
док површински налази сведоче о насељу из бронзаног 

доба које се налазило на насељу из старијег периода, на 
неолитском локалитету из периода Старчевачке културе. 
Чувен је и Жидовар, археолошки локалитет од изузетног 
значаја у близини Орешца. Порекло назива „Жидовар“ 
(јеврејско утврђење) је мађарски назив за вишеслојно 
насеље, вештачко брдо у чијим се слојевима налазе трагови 
насеља из више периода; примери су Тел-Авив, Јерихон и 
др. Народи неолита, потом народи раног, средњег и Касног 
бронзаног доба, и напослетку народи средњег и млађег 

гвозденог доба укључујући Келте и Дачане, оставили су 
видљиве трагове свог бивствовања на овом лесном платоу, 
на стратешки одлично постављеном месту са погледом на 
банатску равницу, на Вршачке планине и Карпате, као и на 
Дунав и на Ђердапску клисуру. Недавно су на падинама 
Жидоватра пронађени и остаци хришћанске богомоље, 

о чему се било каква нова информација очекује већ 
дуже време. У близини Жидовара, свега пар километара 
ваздушном линијом, налази се локалитет “Дупљаја Град”, 
на којем су 1903. године пронађена чувена “Дупљајска 
колица”. Овај обредни предмет од изузетног верског значаја 
за преисторијски култ данас се налази на свакој возачкој 
дозволи у Србији.

Локалитет Жидовар

Локалитет Бела Бара код Ватина

Поље урни код Великог Средишта

Урна из бронзаног доба са Лудоша

Савијени врх бронзане стреле

 Налази из околине Вршца

 Налази из околине Вршца

Смрт војводе Кајице, песма коју је Вук Караџић 
забележио од Слепе Живане почетком 19. века

Локалитет Жидовар код Орешца

Дупљајска колица
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Испод песка тиватске 
увале пронађена је античка 
барка са предметима из 
разних историјских периода, 
па су надлежне институције 
најавиле заштиту овог случајно 
откривеног подморског 
налазишта.

Предмети, које је непознати 
ронилац случајно пронашао 
у близини античког дрвеног 
брода, на Плавим хоризонтима 
код Тивта, потичу из разних 
историјских периода и 
упућују на изузетно значајно 
археолошко налазиште испод 
песка.

„Управа за заштиту 

културних добара, са Центром 
за конзервацију и археологију, 
те институцијама за заштиту 
подводних археолошких 
локалитета, предузеће хитне 
мере заштите могуће веома 
значајног, случајно откривеног 
подморског археолошког 
налазишта”, речно је ТВЦГ.

Наводе да могу само да 
нагађају о којем се периоду 
ради, да претпостављају да 
је антика, али се ипак чека 
коначна реч струке која ће 
бити позната након детаљног 
испитивања.

  Извор: Политика

Према краљици цвећа * Женска 
народна имена Ружа, Ружана, 
Ружица настала су према називу 
цвета руже. Ружа је краљица цвећа, 
омиљена и веома цењена. Својим 
опојним мирисом, лепотом цвета 
и разноврсним бојама задобила 
је наклоност човека још у давним 
временима. Ружино име је симбол 
девојачке лепоте и љубави: њеног 
руменог лица, румених усана, 
мирисне косе, чисте и племените 
душе, младости и девојачке части. 
Зато се родитељи веома радо 
опредељују за ова имена.

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАКО ЈЕ НАСТАЛО 

ИМЕ РУЖА

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Свемирски телескоп регистровао је 
светлост Еарендела, којој је због удаљености 
требало 12,9 милијарди година да стигне до 
Земље

Свемирски телескоп Хабл успео је да „ухвати” 
светлост звезде назване Еарендел (Јутарња 
звезда), у галаксији Санрајз арк, толико далекој 
да је њеној светлости требало 12,9 милијарди 
година да стигне до наше планете, објавила је 
недавно НАСА. Стручњаци напомињу да је реч 
о звезди из прошлости у коју је Хабл „завирио” 
и да је она постојала у првој милијарди година 
након Великог праска. Ово је нови рекорд, јер 
је реч о сада најудаљенијој звезди за коју су 
експерти утврдили да је постојала.

„У почетку готово да нисмо верова- ли у то 
што смо гледали на снимцима, јер је ова звезда 
била много даље од оне која је претходно 
важила за најудаљенију, откривену 2018. 
године”, рекао је Брајан Велч са Универзитета 
Џон Хопкинс у Балтимору, главни аутор 
објављеног рада.

С обзиром да се свемир шири, у тренутку 
када светлост удаљених звезда стигне до 
Земље, он је „растегнут” на дугачке црвене 
„таласе” и тај феномен се назива „црвени 
помак”. Велч објашњава да светлост Еарендела 
долази из ере назване „црвени помак 6.2”.

„У таквим даљинама целе галаскије личе на 
мале мрље, а светлост од милиона звезда стапа 

се практично у једну”, напомиње Велч.
Истраживање Еарендела наставиће се и уз 

помоћ свемирског телескопа Џејмс Веб који је 
опремљен далеко бољом технологијом него 
Хабл. За сада претпостављају да је маса ове 
давно нестле звезде била бар 50 пута већа од 
Сунца.

Телескоп Хабл успео је да недавно сними 
и црну рупу у галаксији познатој као Хенизе 
2-10 која је удаљена од Земље 30 милиона 
светлосних година. Ова црна рупа је необична 
по томе што из ње може да се рађа звезда, чиме 
је пољуљано досадашње најчешће мишљење 
научника да је црна рупа она која уништава 
све што у њу уђе. Ово откриће, по оцени 
стручњака, помаже и да се боље разуме одакле 
супермасивне црне рупе заправо долазе. Исти 
телескоп „ухватио” је пре извесног времена 
црну рупу и у нашој галаскији.

Свемирски телескоп Хабл је заједнички 
пројекат НАСА и Европске свемирске 
агенције, а на прво путовање у орбиту наше 
планете кренуо је 1990. године. Иако је било 
предвиђено да његова мисија траје 25 година, 
у међувремену је продужена. Телескоп Џејмс 
Веб, који је лансиран у свемир 25. децембра 
прошле године је његов наследник.

Извор: Политика
Фото: Стрелицом означена светлост која 

представља Еарендел (Фото НАСА/ЕСА/АП)

Први потпуно приватни тим астронаута послатих 
на Међународну свемирску станицу (МСС) безбедно је 
стигао на орбиталну истраживачку платформу где ће 
боравити у једнонедељној научној мисији која се сматра 
прекретницом у комерцијалним свемирским летовима.

Реч је четворочланом тиму стартап компаније 
„Akiom Spejs Inlifted” из Хјустона. Капсула Кру Драгон 
транспортована је у орбиту ракетом Фалкон 9 компаније 
Спејс Екс, која се спојила са МСС, преноси Тањуг.

Након спајања са МСС, потребна су још око два сата 
да се отвори пролаз под притиском измеду свемирске 
станице и капсуле са посадом и провери да ли ваздух 
цури пре него што се врата МСС отворе за новопридошле 
астронауте.

 Извор: Политика

ХАБЛ ПРОНАШАО НАЈУДАЉЕНИЈУ ЗВЕЗДУ

ИСПОД ПЕСКА ТИВАТСКЕ УВАЛЕ 
ПРОНАЂЕНА АНТИЧКА БАРКА 
СА ПРЕДМЕТИМА ИЗ РАЗНИХ 
ПЕРИОДА

АСТРОНАУТИ НА ПРИВАТНОМ ЛЕТУ 
СТИГЛИ НА МЕЂУНАРОДНУ СВЕМИРСКУ 

СТАНИЦУ
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У поводу предстојећих ускршњих празника, у нашем граду се 
по петнаести пут одржавају гастро фестивал „Meat&Eat“ и Ускршњи 
вашар. Ове две манифестације, према речима организатора, имају 
за циљ да понуде квалитетан и богат програм грађанима Суботице 
и свим гостима који се за време предстојећих празника затекну у 
нашем граду. 

- Велика ми је част да вас поздравим у име градоначелника 
Стевана Бакића и да сви заједно уживамо на овом прелепом 
суботичком тргу у пролећном дану и у овом лепом догађају 
поводом великог празника Ускрса – рекао је на отварању ове две 
манифестације Срђан Самарџић, члан градског већа задужен за 
привреду а потом позвао све да уживају у богатству мириса, укуса, 
и свега онога што Суботица има да понуди. 

Организатори су припремили богат програм који ће поред 
изложбе и продаје чинити промоције и дегустације локалних 

специјалитета и произвођача хране и пића, као и креативне 
радионице за децу, а све у поводу предстојећих празника. 

Поред укусних специјалитета, ручно рађених домаћих 
слаткиша и пића одабраних састојака, традиционална изложбена 
кухиња допуниће ову манифестацију, заједно са традиционалним 
осмишљеним индустријским и народним предметима модернијег 
облика, који су добили своје место на вашару. Најбољи узгајивачи 
и производи, домаће посластице, рукотворине, породични 
програми, чекају све заинтересоване у оквиру програма на тргу 
до краја недеље, кажу организатори и наводе да им је циљ да 
младе људе упознају са народним традицијама, кухињом. Гастро 
фестивал „Meat&Eat“ и Ускршњи вашар биће отворени до недеље, 
10. априла. Организатор фестивала је Удружење „Равница“. 

Извор: Суботичке новине 

ГАСТРО ФЕСТИВАЛ „MEAT&EAT“ И УСКРШЊИ 
ВАШАР НА СУБОТИЧКОМ ГРАДСКОМ ТРГУ 

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

У просторијама МКЦ „Непкер“ за викенд је одржан 82. 
Сусрет колекционара и Сајам антиквитета, који је окупио преко 
60 излагача из Суботице, Сомбора, Зрењанина, Новог Сада, 
Кикинде, Бачке Тополе, али и из Крагујевца, Пожаревца и Сремске 
Митровице. Изостали су излагачи из иностранства, који су до сада 
били редовни гости, међутим, због актуелне епидемиолошке 
ситуације су отказали своје присуство. 

Тихомир Тиквицки из Суботице редовни је учесник сусрета 
колекционара а колекционарством је почео да се бави пре 20 
година, када је, како каже, куповао стара сељачка кола која је 
потом рестаурирао. 

- Сакупљао сам ретке предмете, од старих бициклистичких 
таблица из 1935. године до украсних фигура од керамике и других 
антиквитета. Осим сељачких кола, сакупљао сам трагаче, колевке, 
преслице, бурад. После 13 година сам прешао на ове ситне ствари. 
Почео сам са петролејским лампама којих сада имам преко 200, 
400 ћупова, 100 пегли на пару, исто толико радио апарата. Дошло 
је до тога да сам другима давао ситне ствари, па сам размислио 
зашто да дајем, где сам купио сељачка кола тамо сам купио све 
што им није требало, очистио таване и подруме. Значи очистим 
све и још платим – прича Тихомир Тиквицки додајући да се од овог 
посла данас тешко живи. 

Због актуелне ситуације која траје већ две године, продаја иде 
тешко, али у њој нема правила. 

- Никада не знаш каква муштерија ће ти доћи и шта је интересује. 

Некада дам робу и испод цене. Мораш бити поштен и платити 
поштено. То је сва мудрост овог посла – објашњава Тиквицки. 

Према речима Силвестера Герловича, председника Друштва 
колекционара Суботице, одзив излагача је и овог пута био 
одличан: 

- Без обзира на лошије време, све је попуњено и колекционари 
се радују једни другима и размењују, купују, продају. Ово изгледа 
као један интерактиван музеј где ништа није затворено и иза 
стакла, све се може узети у руке и може се ценкати са власником 
око куповине, док у музеју то није могуће. 

Следећи сусрет колекционара и љубитеља антиквитета 
заказан је за 5. новембар. 

Извор: Суботичке новине 

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН СУСРЕТ 
КОЛЕКЦИОНАРА У СУБОТИЦИ

Друштво колекционара Суботице је основано 1970. 
године, а пре две године требало је да се прославом 
обележи 50 година постојања, међутим због пандемије 
то се није догодило. 

- Ове године ћемо то учинити, а планирамо и 
издавање монографије, одржавање свечане седнице, 
као и отварање изложбе са каталозима коју ће чинити 
колекције. Број колекционара је последњих 20 година у 
паду, али пад се бележи свуда у свету из економских и 
неких других разлога – каже Герлович, додајући да је у 
сваком случају „тврдо језгро“ опстало. 

Унапређење квалитета омладинске културе, кроз изградњу 
политичке свести, критичког размишљања и међународне 
солидарности младих циљ је пројекта Европска мрежа за 
омладински ангажман 2.0 у оквиру ког ће публика до 8. априла 
кроз позоришни фестивал на неколико локација, имати прилику 
да погледа осам интерактивних омладинских позоришних 
представа, из осам земаља. 

Овај пројекат је увод у први програмски део Школе 
будућности, који је део новог програмског лука Будућност Европе 
Европске престонице културе, чији су фокус деца и млади. Како је 
идеја Школа будућности да током априла преиспитају колико су 
култура и уметност важни у едукацији деце, претварајући школе 
у уметничке сцене, а институције културе у центре едукације, 
пројекат ЕYЕ.nет пример је за укључивање омладине, која ће кроз 
рад са врсним уметницима као менторима, сама креирати садржај, 
односно позоришне представе. 

Њихова тематика је актуелна и пријемчива широј публици, те 

су неки од оквира у којима ће млади стварати и евроскептицизам, 
солидарност, лажне вести, екологија, антифашизам, економија и 
други. Учесници из сваке земље бирали су по једну тему којом ће 
се бавити, па ће тако наредне недеље, од 5. до 8. априла, љубитељи 
ангажованог театра имати прилику да погледају чешку представу 
„Последња битка маршала Коњева“, француску „Застани пред 
рушевинама“, представу из Немачке „Зашто?“, представу групе 
младих који долазе из Грчке „Необележена земља“, из Италије „Да 
ли волите парадајз сос?“ из Литваније „Звук тишине“, Словеније 
„Неки то воле лажно“, као и из Србије „Аманет“. 

Све ове представе, биће игране на неколико локација у граду 
попут Гимназије “Лаза Костић”, “Исидора Секулић”, у Карловачкој 
гимназији, Културном центру Новог Сада, Студентском културном 
центру Новог Сада, Позоришту младих, ШОСО “Милан Петровић”, 
као и у Средњој школи за дизајн “Богдан Шупут”. У оквиру 
пројекта, планирано је осам позоришних фестивала у Новом Саду 
(Србија), Прагу (Чешка), Сансеполкру (Италија), Марибору и Птују 

(Словенија), Атини (Грчка), Тулузу и Клермон Ферану (Француска), 
Берлину (Немачка) и Каунасу (Литванија). Након или током 
трајања представе планирана је и интерактивна дебата са младом 
публиком. Пројекат траје 24 месеца, од јануара 2021. године до 
децембра 2022. године, и укључује 16 партнерских организација 
из 9 земаља. 

Извор: НС репортер 

МЛАДИ ТЕАТРИ ИЗ ОСАМ 
ЗЕМАЉА У НОВОМ САДУ 

Традиционална, 26. по реду, хуманитарна 
изложба торти и колача под називом „Деци с 
љубављу“, одржана је у четвртак, 31. марта, у 
Дому ученика средњих школа, у организацији 
Асоцијације жена Србије, ООГО Сомбор. Према 
одлуци жирија, диплома за освојено прво место 
додељена је Силвији Павићевић („Силвијин 
слатки кутак“), друго место припало је ОКУД „Иво 
Лола Рибар“, секцији жена Сонта, а најлепше 
колаче направиле су чланице Удружења жена 
„Стапарке“ Стапар, које су се нашле на трећем 

месту. Посластице су дароване полазницима 
Школе за основно и средње образовање са 
домом „Вук Караџић“ Сомбор. 

Јелица Половина, председница Асоцијације 
жена, изразила је велику захвалност женама на 
времену које су посветиле изради близу 50 торти 
и колача, као и руководиоцима и запосленима 
Дома ученика, који су свих ових 26 година у 
континуитету били домаћин активности. 

Половина је напоменула да су остали 
изложени цртежи ђака првака, израђених 

за изложбу „Цвет за моју маму“, која је због 
поштовања епидемиолошких мера одржана 8. 
марта, за разлику од прошлих година када су обе 
изложбе биле организоване истог дана. 

Изложбу су улепшали наступи чланица 
Градског културно-уметничког друштва 
„Сомбор“ и Градског културно-уметничког 
друштва „Раванград“. 

Н.К. 
Извор: Сомборске новине 

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА ТОРТИ И КОЛАЧА У СОМБОРСКОМ ДОМУ УЧЕНИКА 

СЛАТКИ ЗАЛОГАЈИ ДЕЦИ ОД СРЦА 
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У понедељак, 11.априла, у фоајеу 
НП „Стерија“ одржано је музичко 
предавање посвећено вршачкој 
оперској певачици Султани Цијук.

О њеном лику и уметничком 
опусу присутној публици говорила 
је гошћа из Суботице, професорка и 
композиторка Наталија Лукић, која 
их је упознала с временом у којем је 
живела, стварала и наступала једна 
од најцењенијих сопрана европске 
оперске сцене.

Султана Цијук је свакако 
најславнија музичка личност Вршца.

Рођена је 1871. у угледној породици, 
која је имала велики утицај на 
политички и културни живот града. 
Њен деда Симеон Цијук, савременик 
и пријатељ Јована Стерије Поповића, 
био је познати адвокат и песник. 
Објавио је неколико у то време 
познатих песама и основао Српско 
црквено певачко друштво. 

Године 1895.завршава Бечки 
конзерваторијум и од тада њена 
каријера доживљава вртоглави 
успон. Долази позив из Америке, 
али се Султана одлучује за Градско 

позориште у Хамбургу. Потом пева 
главне улоге у операма у Бечу, Мајнцу, 
Франкфурту, Грацу, Прагу, Лондону 
и другим европским метрополама. 
Поред тога, одржава и бројне 
солистичке концерте. Њен сопран је 
освајао европску публику, а Вршчани 
су помно пратили успехе своје 
мезимице: сваке недеље су локалне 
новине објављивале најлепше делове 
из критика европских листова.

Од 1909. пева у Београду у 
приватној опери свог другог мужа 
Жарка Савића. Једно време је била 

чланица Српског народног позоришта 
у Новом Саду и опера у Загребу и 
Осијеку. Након Првог светског рата 
се повукла са сцене. Умрла је 1935. у 
Београду. Сахрањена је у породичној 
гробници на Православном гробљу у 
Вршцу.

Вече је употпуњено музичким 
обрадама вршачког професора 
Драгана Ђокића, а разговор је 
модерирала Анђелија Стојановић.

Предавање је организовао Центар 
за мултикултурални дијалог и 
регионализам.

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ВРШАЧКОЈ 
ОПЕРСКОЈ ДИВИ СУЛТАНИ ЦИЈУК

МУЗИЧКО ПРЕДАВАЊЕ „МУЗИКА СА ПОТПИСОМ“
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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 (162)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ УМЕТНОСТ КАО 
ВАНЗЕМАЉСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

О уметности је написано милон књига, о језику 
уметности на десетине хиљада сигурно, а и даље нико 
нема појма шта је уметност, одакле долази и зашто, како 
је укротити, припитомити, контролисати. 

Нико нема појма одакле извире и зашто, шта је 
омогућава, шта је покреће а она се опет, одувек,  
колико постоји модеран човек, редовно, неизбежно и 
неукротиво појављује.

Милијарде долара троше се на програме потражње за 
космичком ванземаљском интелигенцијом а мистерије 
у нама остају неистражене, сами себи смо ванземаљци 
јер острво нашег идентитета, наш его, личност, освојена 
теорија омађијана речи, а у нашем уму један потпуно 
неистражен свет у који се упућује безброј експедиција са 
амбицијом да освоји тај унутрашњи свемир и сем шаке 
уметничке логике, парчиће истине уграђене у поезији, 

музици, сликама и свему што радимо, сви остају празних 
руку и усијаног срца чији је најбољи део недостижно 
остао у тој недођији наше највеће људскости.

Ако Анштајнова формула Е једнако м пута ц на квадрат 
јесте логика заштите неприкосновености опстанка 
васионе, која формула обезбеђује неприкосновену 
аутономност извора уметности, њену логику коју као да 
су писали ванземаљци, јер језик којим говоримо, пишемо 
и језик уметности остају два недодирљива света?

Пајин Триптихон је реалистичка слика , пример 
социјализовне уметности у односу на бласфемију 
савремених претенциозних уметничких новотарија које 
се оглашавају као акцелератори идеје   уметности којом 
би могли разбити љуштуру атома молекула уметничке 
грађе и открити тајну над  тајнама, грађу уметности, 
њене кванте, структуру , законе који истини за вољу и 
даље измичу а о физичким законима, грађи материје и 
енергије као да знамо све.

Пајин Триптихон са суптилном дозом уметничке 
логике која би да помири два света онога којег меримо 
речима и оног који нам се открива интуицијом и 
премерава срчаним застојима.

Нестварно је да смо гости у самима себи а мислимо да 
смо газде и неприкосновени домаћини, власници.

Рутина неше охолости у мишљењу, одлукама, 
судовима, проценама управо је сразмерна тоталним 

незнањем о томе ко смо, шта смо и како функционишемо 
тако како деламо.

Наше бусање у груди по мери силе разума у који се 
кунемо управо је смешно по тој мери  ароганције која се 
оглушава на прећутно незнање шта то у нама мисли кад 
ми зајашимо мисао.

Појам ванземаљаца није просторни појам већ идеја 
о непремостивој разлици и различитим коренима. 
Уметничка пракса је увек компромис, резултат могућег 
а не жељеног. И Пајин Триптихон је дело као резултат 
компромиса, реални реалистички садржај у скривеној а 
приметној структури неке логике коју зовемо уметнички 
слој садржај.

Људи су омеђили и култивисали планету, померили 
космос и његове законе а без обзира на  помпезне узвике 
нових уметничких освајача јаз између нас и власти над 
уметничком логиком остаје без мостова и пречица као 
изазов којим се баве они који би да буду више људи да 
не проведу читав живот у својој рутини клизања по 
пространствима утабаним речима а све оно,  читава 
планета нашег ума, изнутра нам се смеје а биће уметности 
вечно и безбројно шаље нам  поздраве и молбе да се не 
предајемо да се некако спојимо да не останемо странци, 
не у  социјалном смислу већ у себи већ странци као неуки 
и немоћни.

Т. Сухецки

Агенција Ђорђевић из Вршца, уз 
подршку града Вршца и компаније 
Сензал Капитал из Београда, рaсписује 
конкурс за доделу Књижевне награде 
„Васко Попа“ за најбољу песничку 
књигу објављену у 2021.години.

За Награду конкуришу све 
песничке књиге стваране и 
објављене на српском језику. Право 
предлагања за Награду имају сва 

правна и физичка лица. Одлуку о 
избору најбоље књиге песама за 2021. 
годину, донеће  жири именован од 
стране оснивача награде. Награда се 
састоји од новчаног износа и повеље, 
коју додељују оснивач и дародавци. 
Награда ће бити уручена у Вршцу, 29. 
јуна 2022. године, на 100-ти рођендан  
Васка Попе, у Градској кући, тачно 
у подне. Покровитељ и дародавац 

дела новчане  награде је Град Вршац, 
дародавац новчаног износа награде је 
Сензал Капитал ДОО Београд. Конкурс 
је отворен до 10. маја 2022. године. 
Књиге песама, у три примерка, слати 
на адресу: Агенција Ђорђевић, 26300 
Вршац, Пионирска 2, са назнаком: ЗА 
НАГРАДУ ВАСКО ПОПА. Информације 
на телефон: 0600 813 813.

РАСПИСАН ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „ВАСКО ПОПА“

ЧЕКА СЕ ДВАДЕСЕТ ОСМИ ЛАУРЕАТ 
НА ВАСКОВ СТОТИ РОЂЕНДАН

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Кад се зло пробуди, ником није до 

спавања.
Зоран Ђуровић Ђурке

У галерији Дома војске, у среду 13. 
априла, отворена је документарна 
изложба „Надежда Петровић 1873-1915.“, 
која на илустративан и едукативан начин 
говори о сликарском и патриотском делу 
велике уметнице Надежде Петровић. 

Присутне ученике поздравио је 
директор Културног центра Давор 
Стојковић, а изложбу је отворио Трајан 
Качина, члан Градског  већа за културу:

- Документарна изложба о Надежди 

Петровић покренута је 2015. године на 
стогодишњицу њене смрти и после седам 
година путовања по Србији стигла је и 
до нас. Драго ми је што је млада публика 
дошла да види ову изложбу и да се упозна 
са ликом и делом наше славне уметнице 
која је живела испред свог времена, рекао 
је Качина.

Изложба ће моћи да се погледа до 29. 
априла, радним данима у времену од 9 – 
14 часова.

У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА СЛАВНОЈ СРПСКОЈ УМЕТНИЦИ

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ, 
ЖЕНА КОЈА ЈЕ ЖИВЕЛА 
ИСПРЕД СВОГ ВРЕМЕНА



ПЕТАК •  15. април 2022.ВРШАЧКА КУЛА12
ОДРЖАН ВАСКРШЊИ БАЗАР У ДОМУ ВОЈСКЕ

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА 
ВРШАЧКИХ 

КРЕАТИВАЦА 
ИЗАЗВАЛА ВЕЛИКО 

ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У сарадњи Женског креативног центра 

и Културног центра Вршац у Дому војске 
протеклог викенда одржан је Васкршњи 
базар који је окупио велики број излагача 
као и заинтресованих грађана.

- Људи су показали велико 
интересовање, знају где се налазимо и шта 

могу да очекују. Веома сам задовољна, 
ово је велики подстицај да будући базари 
буду још квалитетнији, рекла је Сенка 
Ђорђевић, модни дизајнер, чланица 
Удружења креативаца и додала: 

- У суштини  ми као Удружење 
имамо план и идеју да се за сваки празник 

организује нека врста тематске продаје.
Поред многоројних и креативних 

украса пред престојеће Ускршње 
празнике излагачи на базару имали 
су разноврсну понуду занимљивих 
декоративних производа међу којима су 
и свеће од пчелињег воска. 

Чланице удружења креативаца поред 
одређених датума и прилика излагаће 
своје производе и на многим другим 
манифестацијама планираним током маја 
и јуна као и у оквиру Културног лета које 
ће бити реализовано августа месеца.
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К УЛ И Н  К У В А Р

ПИТА СА ЗЕЉЕМ 
И ПЕЧЕНИЦОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 7 танких кора за питу
- 200 г зеља 
- 350 г тиквица 
- 1 главица црног лука
- 1 чен белог лука 
- 1 кашичица соли 
- 3 кашике маслиновог уља
- 4 јајета 
- 1 шоља слатке павлаке 
- 1 кашика исецканог першуна
- 1 кашичица сенфа 
- 1 кашика ренданог пармезана
- 250 г Матијевић димљене 
печенице у комаду

ПРИПРЕМА: Тиквице 
ољуштити и исећи на ситне коцкице, 
лук исећи на танка ребарца, бели 
лук уситнити, па све прелити са мало 
маслиновог уља и посолити. Добро 
промешати и ставити у рерну на 180°Ц, 
да се пече док поврће не омекша. Јаја 
умутити са слатком павлаком.

Додати на коцкице ситно исечену 
Матијевић димљену печеницу, ситно 

исећен першун, сенф и зеље (претходно 
бланишарано 2 минута у врелој води и 
добро оцеђено). Са мало уља премазати 4 
коре и ставити у правоугаону ватросталну 
посуду за печење (обложити и ивице 
посуде). Печено поврће са коцкицама 
Матијевић димљене печенице ставити 
преко коре, прелити смесом од јаја, 
посути ренданим пармезаном, па 
поклопити са преостале 3 коре. Пећи на 
180°Ц, док не порумени.

ПАЛАЧИНКЕ СА 
ПИЛЕТИНОМ И 

КУКУРУЗОМ
НАМИРНИЦЕ:

- 10 палачинки 
- 400 г Матијевић пилећих прса
- 200 г кукуруза из конзерве 
- 200 г сира 
- 150 г качкаваља
- 1 главица црног лука 
- 3 парадајза 
- 1 паприка 
- 2 киселе павлаке 
- 1 кашичица млевене паприке 
- бибер 
- зачин Ц

ПРИПРЕМА:  Матијевић пилећа 
прса ситно исецкати, зачинити бибером и 
зачином Ц и кратко пропржити на уљу. У 
другом тигању пропржити исецкан лук. Додати 
исецкане паприку и парадајз, а затим и оцеђен 
кукуруз. Зачинити млевеном паприком и 

зачином Ц. На сваку палачинку ставити фил 
и пилетину, уролати, пресавити по средини и 
врховима према горе ређати у науљену посуду. 
Уситњен сир помешати са киселом павлаком и 
прелити палачинке. Преко нарендати качкаваљ. 
Пећи у рерни загрејаној на 200°Ц, око 20 минута.

Т Р О Б О Ј Н А 
ТО Р Т И Ц А

НАМИРНИЦЕ:

Мус од лимуна: 
- 2 јајета 
- 130 г шећера
- нарендана кора 1 лимуна
- сок до пола лимуна 
- 4 листа желатина
- 175 г швапског сира
Мус од малина: 
- 2 јајета 
- 130 г шећера
- 200 г одмрзнутих малина 
- 4 листа желатина 
- 175 г швапског сира
Мус од чоколаде: 
- 170 г црне чоколаде 
- 80 г млека 
- 1 жуманце
- 4 беланцета 
- 80 г шећера

ПРИПРЕМА:  Мус од лимуна:
 Жуманца умутити са 100 г шећера. Сок од 

лимуна сипати у жуманца, додати нарендану 
кору и ручно мешати док се не добије глатка 
смеса. Желатин ставити у хладну воду, оцедити, 
па отопити и додати у смесу од лимуна и 
промешати. Додати умућен сир и снег од 
беланаца. 

Мус од малине:
 Припремити као мус од лимуна, само 

уместо коре и сока до лимуна, додати уситњене 
малине. 

Мус од чоколаде:
Чоколаду и млеко отопити на пари, па 

охладити. У охлађену смесу додати жуманце. У 
напола умућена беланца постепено додавати 
шећер, па све добро умутити. Лагано умешати 
у чоколадну смесу.

Ставити обруче за мус на тацну, па прво 
сипати мус од лимуна и чоколаде и преко мус 
од малине. Ставити у фрижидер да се стегне.
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1931. март 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
PARLAMENTI ÉS ELNÖKVÁLASZTÁS 2022

Vasárnap járulunk az urnák elé
Szerbiában vasárnap április 

3-én parlamenti és elnök-
választásokat tartanak. 

A szavazópolgárok 19 lista 
és 8 elnökjelölt közül választ-
hatnak.

Ami a magyar pártokat il-
leti önállóan csak a Vajdasági 
Magyar Szövetség állított lis-
tát, ők a 3-as szám alatt szere-
pelnek. A Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége ez-
útal az Egyesület Szerbia listá-
ján indulnak, mely az 5. helyen 
lesz a szavazólapon. A Magyar 
Mozgalom képviselői viszont 
a MORAMO koalíció színei-
ben indulnak és ők a  9-es szám 
alatt fognak szerepleni. 

A nemzeti kisebbségek 
képviselői úgynevezett ter-
mészetes küszöb alapján jut-
nak be a képviselőházba, ez 
azt jelenti, hogy annyi kisebb-
ségi képviselő kerülhet be a 
parlamentbe, ahányszor az 
egy mandátumhoz szükséges 
szavazatszámot megszerzi egy 
nemzeti kisebbségi párt, vagy-
is nem kell elérniük a parla-
menti küszöböt. A két évvel 
ezelőtt elfogadott törvénymó-
dosítás szerint a természetes 
küszöb meghatározásakor 
ezentúl a kisebbségi pártokra 

leadott szavazatoknál 1,35-ös 
szorzót használnak.

A tizenkilenc induló lista 
közül nyolc kisebbségi lesz. 
Ezen listák közül egy-egy ma-
gyar, horvát, orosz és roma, il-
letve két-két bosnyák és albán. 

Ami az elnökválasztásokat 
illeti itt nyolc jelölt indul. A Vaj-
dasági Magyar Szövetség a hiva-
talban lévő elnököt Aleksandar 

Vučićot támogatja. A Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Kö-
zössége Zdravko Ponoš támo-
gatására buzdítja híveit, míg  
s Moramo koalíció melynek a 
Magyar Mozgalom is a része-
se  Biljana Stojkovićot indítja 
elnökjelöltként.

A szavazóhelyek  vasárnap 
07.00 és 20.00 óra között lesz-
nek nyitva.

TOŠA JOVANOVIĆ NÉPSZÍNHÁZ-HÁROM MAGYAR ELŐADÁS A SZEMLÉN

A Vajdasági Hivatásos Színházak 71. Fesztiválja
Április 4. és 11. között a nagy-

becskereki színházban 
szervezik meg a Vajdasági Hi-
vatáos Színházak 71. Fesztivál-
ját. A Nagybecskereki közönség 
6 felnőtt és 3 gyermekelőadást 
tekinthet meg. Az idei sereg-
szemle szelektorának Vlatko 
Ilićnek a döntése értelmében 
a következő előadások szere-
pelnek a nagybecskereki szín-
ház színpadán

Április 4-én (hétfő) 20.00 
órai kezdettel a Szabadkai 
Népszínház magyar társu-
latának előadását tekintheti 
meg a közönség (Tolnai Ottó 
és Petrik Pál motívumai alap-
ján: Élőhomok, rendező: Me-
zei Kinga)

Április 5-én (kedd) 20.00 
órától a Szabadkai Népszínház 
szerb társulata Aleksandar Po-
pović, Kus petlić című darabját 

mutatja be Milan Nešković ren-
dezésében.

Április 6-én (szerda) 20.00 
órátol az újvidéki Szerb Nemze-
ti Színház, Sonja Petrović ren-
dezésében készült Ki ölte meg 
Janis Joplint című produkciója 
lesz műsoron.

Április 7-én (csütörtök) 
12.00 órakor a gyermekek a 
Harisnyás Pipi című darabot 
tekinthetik meg a Szabadkai 
Gyermekszínház előadásában.

Este 20.00 órától a szabad-
kai Kosztolányi Dezső Színház 
Három nővér című előadását 
adja elő. Csehov e darabját Pus-
kás Zoltán állította színre.

Április 8-án (péntek)  es-
te ismét a Kosztolányi Színház 
előadását láthatja a közönség, 
ez alkalommal Urbán András 
rendezésében A csókos asszony 
lovagjai című darabot adják elő.

Április 9-én két gyermek 
előadás van műsoron. Déle-
lőtt 11 órától a nagybecskere-
ki Toša Jovanović Népszínház 
bábtársulata mutatkozik be a 
Željko Hubač, Kisfiú és a Hold 
című meséjével, melyet Vjera 
Vidov rendezett.

Este 19.00 órától a Gyufaárus 
kislányt tekintheti meg a nagy-

becskereki közönség az újvidé-
ki Ifjúsági Színház előadásában. 
Az újvidékiek darabját Sonja 
Petrović rendezte.

Április 10-én 20.00 órától a 
Zombori Népszínház Tennessee 
Williams drámája nyomán, Jug 
Đorđević rendezte A vágy villa-
mosa című előadás van műsoron.

Az ünnepélyes díjkiosztóra 
hétfőn, április 11-én kerül sor 
12.00 órai kezdettel.

Az idei Fesztivál zsűrijét 
Mia Knežević rendező, Tóth 
Irén színész-rendező és Dejan 
Dukovski író (zsűri elnöke) al-
kotják.

Újabb csap a helybeli 
temetőben
A tavalyi munkálatokat 

követően az idén egy 
ijabb csapot állítottak fel a 
muzslyai temetőben. A csap 
mellett, a palackok, illetve 
táskák elhelyezésére alkal-
mas tartókat is felszereltek. 
A tavaly felszerelt padokat 
viszont befestették.

A temető mellett, a muz-
lyai játszótérre is csapot sze-

reltek fel, mely a vízvezeték, 
illetve csatornahállózattal 
egyaránt össze van kötve.

A Napsugaras utca, il-
letve az Alsó sor lakói a kö-
vetkező napokban az eddigi 
földes út helyett törtaszfalt 
burkolatot kapnak az utcá-
jukba. Ezzel sokkal bizton-
ságosabbá vállik az említett 
utcákban a közlekedés.

Az alsósok saját 
tujafákat ültettek
Muzlyán a Szervó Mihály 

Általános Iskola köz-
ponti épületében Tóth Lend-
vai Heléna tanítónő 16  ne-
gyedikes tanulója és Stefanić 
Nadežda tanítónő tanítőnő 
14 tanlulója az elmúlt hétvé-
gén kihasználva a tavasz első 
napjának kellemes napsüté-
sét, a délutáni órákban egy-
egy tujafát ültettek el az isko-
la udvarában. Az eseményen 
jelen volt Molnár Attila az is-
kola igazgatója is

A faültetési akció kezde-
ményezője a muzslyai Kövi-
rózsa 023  Környezetvédel-
mi Egyesület volt.  

- Az akció  az iskolák-
ban bevezetet új tantárgy 
„Természet és környeszet 
védelem keretében valósult 
meg, mely a projekt okta-
tás részét képezi-ismertet-

te a kezdeményezés meg-
valósulásának körőlménye-
it Tóth Lendvai Heléna ta-
nítónő.

- Az elültetett tujafákat, 
a Kövirózsa 023 Környezet-
védelmi Egyesület, a Belg-
rádi ASC Garden Hortikul-
tura, a nagybecskereki Bi-
rooprema papir-kereskedé-
si, valamint a nagybecskere-
ki kommunális rendőrség 
közös támogatásának kö-
szönve szerezték be. 

Az akcióban részt vettek 
még Farkas Tibor a Törté-
nelmi vitéz rend és Pretz 
István a Nemzetközi Szent 
György Lovag rend, vala-
mint a Kövirózsa 023 Kör-
nyezetvédelmi Egyesü-
let tagjai-ismertette Barna 
Mária az Egyesület vezetője.

KÉP ÉS SZÖVEG PRECZ ISTVÁN

„
Ami a magyar 
pártokat illeti önállóan 
csak a Vajdasági 
Magyar Szövetség 
állított listát

 »Felújítások Muzslyán

 »Vasárnap szavazunk

 »Tujákat ültettek az alsósok

 »A megrajzolt versek

 »Részlet a Három nővér c. előadásból

 »Csoportképen az akció résztvevői

SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

RAJZOLJ MEG EGY VERSET

Alkotóműhely 
gyerekeknek
A Sonja Marinković Általános 

Iskolában a költészet világ-
napját, március 21-ét az alsós ta-
nulóknak rendezett foglalkozàs-
sal ünnepelték meg. A feladat az 
volt, hogy rajzoljanak le egy ver-
set. A tanulók rímeket olvastak 
és lerajzolták a hallottakat. Ezzel 
a költészet mellett a tavasz jöve-
telét is megünnepelték. A rajzok 

melyek ebben a műhelyben kè-
szültek, az iskola könyvtárában 
tekinthetőek meg.

A költészet világnapját min-
den év március 21-én ünnepeljük 
1999 óta. Célja, hogy költői ki-
fejezés révén támogassa a nyelvi 
sokszínűséget és növelje a veszé-
lyeztetett nyelvek megismerésé-
nek lehetőségét.

MUZSLYAI HÍREK

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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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK   
  ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   

ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA
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COBISS.SR-ID 16048898
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 

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

Издаје се мањи једнособан стан, 
у сутерену, у Београду, погодан је  за 
студенте и налази се  између  Правног 
и Електротехничког факултета. Стан је 
слободан од 1. маја. Тел. 063/8860704.

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.

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1373

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

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

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

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

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.
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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“, 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.

На продају алтернатор Бела Рус 80 кс. Тел. 
064/1132180

Продајем ауто Пежо307, мали потрошач, 
годиште 2001., бензинац, у јако добром стању. 
Тел. 060/4524929.

Продајем стилски алт дојч сто и четири 
столице и предратни арт деко креденац. Тел. 
063/7860575.

Продајем Горење кухињски проточни 
бојлер од 6 литара, лавабо и вц шољу. Тел. 
063/7166960

Продајем 13 комада виноградарских 
бетонских стубова, цена по комаду 500 динара. 
Тел. 063/1864344

Продајем комплет од две фотеље, табуре, 
сточић и два кауча на развлачење. Тел. 
064/8582495.

Продајем круњач прекрупар са тестером 
и абриктером, кошнице за пчеле 32 комада, 
дрвену бурад за ракију 50л,20л 10 л. Тел. 
064/2522855.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

АНЂЕЛКО 
ВЕЧАНСКИ

С љубављу чувамо успомену на 
Твој драги лик.

Породица

Дана 10. априла 2022. године навршило се једанаест година 
од како нас је заувек напустио наш вољени отац и дека

БРАНКА 
ВЕЧАНСКИ

С љубављу ћемо чувати успомену 
на Твој драги лик.

Породица

Дана 16. априла 2022. године у 10 часова окупићемо се на 
православном гробљу у Вршцу да обележимо тужну годишњицу од 
како нас је заувек напустила наша вољена мајка и бака

Стеван Трифун
1934  - 2016.

Бол и туга у нашим срцима не могу се 
исказати речима. У великом миру нека 
те прати наша љубав јача од заборава. 
Отишо си изненада без поздрава на пут 
без повратко. Био си човек доброг срца 
и добре душе, имао си увек лепу реч за 
свакога, био си мелем за душу.

Чуваћемо те у сећању толико дуго 
док будемо живи. 

Увек ћеш бити у нашим срцима и 
мислима.

Дана 13. априла 2022. године навршава се шест година како је 
престало да куца срце мога супруга, оца, деде, прадеде и пријатеља     

Твоји најмилији супруга Љубинка, ћерка Јованка,  унуци Драган и 
Давид са породицом, прија Мица

БРАНКУ 
ГОГИЋУ

ОПШТИНСКИ ОДБОР 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ 

СРБИЈЕ
БЕЛА ЦРКВА

Последњи поздрав нашем пријатељу, другу и колеги 

ГОЈКО 
МРКИЋ

И, само небо зна, колико 
недостаје и колико га волимо.

Немања, Вања, Горан и Гордана.

10. априла 2022. је десет година како није са нама

Стеван Трифун
1934  - 2016.

Драги тата много нам недостајеш.
Тешко је корачати стазом живота на којој 

нас не прате твоји кораци.
Како бити срећан а у себи носити највећу 

тугу неповратног одласка твог.
Твоје место у нашим срцима је заувек 

закључано.
Са пуно љубави те спомињемо и чувамо 

успомену на Тебе. Тужни смо што смо Те 
изгубили, а срећни што смо Те имали.

Са пуно љубави чувамо успомену на 
Тебе.

Дана 13. априла 2022. године навршава се шест година како је 
престало да куца срце мога  оца  и деде   

Твоји најмилији ћерка Рајна, зет Бошко,  унук Дејан са породицом  
и унука Дејана
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Питате се шта радим у овој недођији 
у Пацовском океану, међу фосилима и 
хиљадугодишњим стенама? Просто је као 
пасуљ! Ухватио сам се укоштац са тајним 
задатком, њушку у њушку са преслатким (и за 
све паре несташним) младунчетом тираносаура. 
Спремите се: Острво диносаура нас чека, 
препуно невероватних тајни и авантура од 
којих застаје дах!

Џеронимо Стилтон је рођен у Мишограду. 
Дипломирао је на Мишологији глодарске 
литературе и Упоредној филозофији старих 
мишева. Уредник је Мишјих новости и добитник 
награде Мишицер за дело Мистерија несталог 
блага. 

Елизабета Дами је италијанска списатељица 
и ауторка серијала о Џерониму Стилтону, под 
чијим именом објављује књиге. Почела је да 
пише са 19 година, а серијал о Стилтону пише 
преко 20 година. 

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 „Траговима 
Т. Рекса“, које ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Снови од 
кане“, освојиле су је Драгана Петровић и 
Викторија Остојин. 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“.

НА СУПЕРТАЈНОМ 
ОСТРВУ КРИЈЕ 

СЕ МИСТЕРИЈА… 
НЕУНИШТИВИХ 

ДИНОСАУРА!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ДУХОВИТЕ ПРИЧЕ ИЗ ЖИВОТА ЏЕРОНИМА СТИЛТОНА
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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

Када сам Михајлу Вајферту 
(1848-1936), у граду познатом 
као чика Мишка, прочитао 
изјаву Семајера и замоло 
га да је евентуално допуни, 
одговорио ми је : “ све је било 
тако, као што је мој пријатељ 
Лојз рекао, он то боље зна, 
ја сам већ много заборавио, 
па то је било пре пола века 
и пре. Та добра времена за 
виноградарство неће се 
никада поновити, па чак нека 
се и двадесет пута више сорти 
гаји него тада.”

Бивши бановински 
саветник Карл Хаузер (рођен 
1869) власник винограда и 
трговац вином на велико, 
председник Виноградарске 
секције пуних 25 година, 
апсолвент клостернојбуршке 
Виноградарске и подрумарске 
школе (који заједно са братом 
Јозефом поседује скоро 
100 јутара  изванредних 
винограда), дао ми је следеће 
објашњење:

“Након реорганизације, 
боље речено обнове нашег 
виноградарства, орјентисало 
се не на квалитет вина, већ 
само на масовну производњу. 
Највећи део вина извозио се, 
а део који је остао служио је 
за потребе домаће потрошње. 
Источни купци били су 
углавном из Аустрије и њених 
крунских земаља, Немачке 
и Швајцарске. Наше вино је 
било присутно у великим 
количинама, јако, јефтино, 
питко, али недовољно 
познато, па јем коришћено 
за прављење одличних 
мешавина.”

У равници производе се 
велике количине белих вина 
мађарке (сланкаменке), беле 
и ружичасте  динке, великог 
меснатог грожђа (Fleischtraube 
) и мање креацера. У средњим 

и вишим пределима гаји се: 
зелено-бело, италијански и 
рајнски ризлинг, фурминт, 
хониглер, траминац, силванац, 
совињон, смедеревка, 
далматинац, дебело бело 
(Dickweisse), цирфандлер, 
ортлибер, тролингер (постоји 
и један виноград са сортом 
нојбургер (Neuburger), која 
иначе није позната). Од црних 
вина  постоје велике количине, 
ако се о великим количинама 
уопште може говорити, 
кадарке, португизера, заједно 
са зачинком (Nebelblaue), а од 
бољих вина, ту су бургундац 
(велики), каберне (Cabernet), 
бушет и мерло (Merlot).

Од стоних сорти присутне 
су многе врсте и варијације и 

то: шасла (Gutedel), пасатути 
(Passatutti) - најранији варијет 
била је сорта чабађење 
(Csabagyongye), мускат-
отонел, мускат лунел (Lunelle), 
мускат-смирна, мускат-
хамбург и бекман, дренак (козје 
сисе) разних боја и величина, 
волујско око, калепс, сребрно-
бело, сентжилијен (St.Julien), 
мадлен анжевин (Madeleine 
Angevinne) и ројал, а  

појединачно могло би се рећи 
све сорте, које се у каталозима 
разних расадника лозе, под  
правим или новонасталим 
именом, нуде на продају.

Од хибрида се овде могла 
пробити и опстати само лоза 
отело и још пре неколико 
година бело отело. Засађене 
су веће површине са лозом 
сазорош (Szazszoros), али 
јој нисам обећао никакву 
будућност, што се и 
обистинило. Од елвирте, 
ербемонта, жакеза, делавареа 
итд.налазимо само још 
усамљене чокоте.

Као подлога прво се 
користила рипарија суваж, која 
је убрзо потиснута од рипарије 
порталис, а тада су се појавиле 
варијације: рупестрис, 
солонис, берландиери, кобер 
и телеки, које се мање или 
више користе.

Када је након рата престао 
извоз, преорјентисало се 
на дестилацију вина, јер је 
то била једина могућност 
да се исплати масовна 
производња нижеразредних 
вина. Подразумева се да се 
пекла и  комина. Остатак 
након производње комовице 
коришћен је као компост и 
као огревни материјал. Ове 
околности допринеле су да 
је већа пажња посвећена 
племенитијим сортама грожђа.

Производња винског 
камена је овде слаба 
пошто наша вина садрже 
киселину највише 4 промила. 
Производи се и винско сирће 
за кућне потребе, из “сирћетне 
матрице”. Браћа Ленгауер  
производили су неко време 
винско сирће на индустријски 
начин (кратко време фабрика 
се налазила на бившем Корман 
телепу). Ту сорте нису играле 
никакву улогу.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (32)

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 385, 24. АПРИЛ 1998.  

КУЛА ПОД РЕФЛЕКТОРИМА

Овог пролећа Вршац би требало да постане право 
градилиште. Извесно је да ће се ових дана, по речима 
Ивана Пауновића, члана општинске владе, почети са 
уређењем простора између ДДОР-а и зграде ОУП-а . 
Ради се о површини од 2.300 квадрата где ће бити урађен 

паркинг простор са комплетним осветљењем. Приводи 
се крају пројекат за завршетак пешачке зоне и то од 
Фонтане до Аутобуске станице са делом парка. Ова фаза 
радова обухвата површину од 11.500 квадратних метара. 
Радови би требало да почну у мају, а њихов завршетак је 
планиран за септембар. У завршној фази је  и израда скице 
за паркинг простор у Битољској улици између Кланице и 
«Бриксола» , истиче Пауновић. Тачније паркинг ће бити  
од трансформатора код Кланице до нове сточне пијаце 
која ће бити отворена на захтев бројних грађана, пре свих 
оних који станују око бувљака. На тај начин биће на једном 
месту лоцирана сва продаја робе из камиона и растерећен 
део код зелене и бувље пијаце. Средства за све ове радове 
планирана су буџетом Општине за ову годину тако да не 
би требало да буде проблема око њихове реализације. 
Поред тога донета је и одлука да се уреди осветљење Куле 
на Брегу. Овај посао ће бити поверен Електровојводини.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22. 
БРОЈ 385, 24. АПРИЛ  1998.  

БРЕГ КАО КОШНИЦА
Да свако време носи нове навике, наметнуте свеукупним 

окружењем у одређеном тренутку или  постепено стицане, најбоље 
показује и обележавање празника попут 1. маја. Старији се још 
увек сећају како се празник рада  прослављао пре пола века, они 
млађи праве поређења са временима шездесетих, седамдесетих 
па и каснијих година, али сви се слажу да је раније било много 
другарчије.

Две године после Другог светског рата и Вршчани су празник 
рада обележавали организовањем поворке кроз град у којој су 
били радници из тадашњих предузећа, а све у режији синдикалне 

организације, присећа се наш суграђанин Славко Ткач. Али, како је 
у то време била веома атрактивна првомајска парада у Београду, 
ми остали смо се окренули другом начину обележавања празника. 
Тако су се Вршчани масовно преселили на Брег који је годинама 
био место за организовање колективних излазака радника, осталих 
Вршчана и њихових гостију.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Вршац је био домаћин регионалног 
такмичења у познавању саобраћаја 
„Пажљивкова смотра“ у организацији 
Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије.

Такмичила су се деца из Ковина, 
Опова, Ковачице и Вршца. Такмичење 
је одржано за децу предшколског 
узраста и ученике првог и другог 
разреда основне школе. Победници 
у све три категорије су деца из 
вршачких установа: Вртић „Колибри“, 
ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Јован Стерија 
Поповић“.

-Конгресна дворана била је пуна 

малишана који су бодрили своје 
другове. Победничке екипе избориле 
су пласман на републичку смотра 
која ће бити одржана половином 
маја. Честитамо свим учесницима на 

показаном знању, а нашим ученицима 
желимо успех и добар пласман на 
завршном такмичењу, истакао је 
Мирослав Лепир, члан градског већа 
за образовање.

ВРШАЧКА ДЕЦА НАЈБОЉИ 
ПОЗНАВАОЦИ САОБРАЋАЈА

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА ПАЖЉИВКОВА СМОТРА У ВРШЦУ
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У утакмици која за екипу Вршца 
није имала никакав резултатски 
значај, а Колубари била одлучујућа 
у борби за опстанак, домаћи су 
заслужено славили и остварили свој 
циљ. Резултат је сасвим адекватан 
уложеној енергији тимова, домаћи 
су у највећем делу меча били бољи 
ривал, Вршчани су само у другом 
и трећем периоду показали део 
свог потенцијала. Статистички 
подаци врло илустративно говоре о 
доминацији Лазаревчана, ухватили су 
14 лопти више под оба коша, имали 
седам асистенција више (20:13), и 
имали далеко бољи проценат шута 
59 одсто наспрам 41 одсто Вршца. 
Вршчани су убацили свега три тројке 
из 18 покушаја, прелазне оцене 
заслужили су само капитен Димић 
и Тома Васиљевић, док је јунак 
победе Лазаревчана био искусни 
Сејо Хаџифејзовић који је убацио 39 
кошева и остварио индекс 45.

Вршчани су сезону завршили на 
десетом месту у КЛС.

ЗАВРШЕН РЕГУЛАРНИ ДЕО СЕЗОНЕ КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ПОРАЗ ВРШЦА ЗА КРАЈ 
КОШАРКА

Женски одбојкашки клуб Вршац завршио је регуларни 
део сезоне у Војвођанској лиги југ без пораза. Изабранице 
тренера Михајла Пецикозе победом у Зрењанину, 
прошлог викенда, против Клека са 3:2 у сетовима, 
потврдиле су освајање првог места са импресивним 
скором (16 утакмица 16 победа) и стекле право да се, 

кроз квалификациони турнир, 
изборе за улазак у виши ранг, 
Другу  савезну лигу.

Град Вршац и Одбојкашки 
клуб Вршац, од  15. до 17. 
априла у Сали Хемијско – 

медицинске школе, биће 
домаћини одбојкашког 
к в а л и ф и к а ц и о н о г 
турнира за попуну Друге 
савезне лиге.

Играчице, стручни 
штаб и управа клуба 
позивају све љубитеље 
спорта да наредног 
викенда дођу у салу 
Хемијско-медицинске 
школе и помогну 
повратак вршачке 
женске одбојке на стазе 
старе славе.

ОДБОЈКАШИЦЕ ВРШЦА БОРИЋЕ СЕ ТОКОМ ВИКЕНДА ЗА ПЛАСМАН У ДРУГУ ЛИГУ

ВИКЕНД ОДБОЈКЕ У САЛИ 
ХЕМИЈСКО – МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

ОДБОЈКА

КОЛУБАРА – ВРШАЦ 103:77 
(34:29, 25:24, 16:13, 28:11)

Спортско – рекреативни центар 
Колубара, гледалаца 980, судије: 
Јовчић, Глишић, Ћалић.

КОЛУБАРА: Живковић, Б. 
Благојевић 3, Жунић 8, М. 
Благојевић, Симић 19, Супрем 12, 
Стојичић 10, Синђелић, Андрејевић, 
Хаџифејзовић 39, Којадиновић 6, 
Бачанац.

ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, 
Л. Јовановић, С. Јовановић 6, Агоч 
6, Илић 15, Јурчек 7, Васиљевић 
21, Димић 15, Јековић 3, Тејић 2, 
Мајсторовић 2

РАСПОРЕД УТАКМИЦА 

петак 15. април 2022.
Омладинац (Нови Бановци) – Спартак/Врбас 17 часова
Вршац – Лавови (Нови Сад) 19 часова

субота 16. април 2022.
Вршац – Суботица/ Врбас 17 часова
Омладинац – Лавови 19 часова

недеља 17. април 2022.
Вршац – Омладинац 11 часова
Лавови – Суботица/Врбас 13 часова

Међународни теквондо турнир 
Миленијум Опен одржан је по 13. пут у 
Вршцу, а на татами изашло је преко 800 
бораца.

- Миленијум Опен одржан је са 
рекордним бројем учесника. По подацима, 
имали смо такмичаре из преко 12 земаља, 
из преко 70 клубова и долазимо до бројке 
од 800 такмичара, што заиста представља 
импозантан податак. Такмичење се 

одржало у свим селекцијама – пионири, 
кадети, јуниори и сениори. Наш клуб 
учествује са преко 90 такмичара, што нам 
је и рекордан број такмичара које смо 
извели у једном дану, истакао је Марин 
Дујић из Теквондо клуба “Еурошпед”.

Турнир сваке године окупи све 
више такмичара, па тако Вршац већ 
традиционално у пролеће постане центар 
теквондоа у Србији, али и региону.

- Веома смо задовољни 
одзивом људи, самим турниром и целом 
организацијом. Град Вршац ће, свакако, 
наставити да подржава развој теквондоа 
у нашем граду, а како резултати само 
говоре, теквондо је спорт који заиста 
скреће нашу пажњу и ми, као Град, заиста 
имамо чиме да се поносимо, рекао је 
Марко Рашић, члан Градског већа за спорт.

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР „МИЛЕНИЈУМ ОПЕН“

ТЕКВОНДО

ТРИНАЕСТИ СУСРЕТ ТЕКВОНДО 
БОРАЦА ИЗ РЕГИОНА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 21. КОЛО

ОФК Вршац - ОФК Бечеј 1918  3 : 0
Феникс 1995 - Раднички (Зр)  0 : 1
Текстилац -Тиса   1 : 1
Раднички 1912 - Динамо 1945   3 : 0
1. Мај Рума - ОФК Стари Град  1 : 0
Омладинац - Борац (Ш)  0 : 3
Хајдук 1912 - Јединство (СП)  2 : 2
ОФК Кикинда - Борац (С)  0 : 2
 
 
1.ОФК Вршац  21      14  5          2  47
2.Текстилац  21      11  5          5  38
3.ОФК Бечеј 1918  21      11  5          5  38
4.Феникс 1995  21      10  6          5  36
5.Раднички 1912  21      11  3          7  36
6.Борац (Ш)  21      10  5          6  35
7.Омладинац  21     10  3          8  33
8.Борац (С)  21       8  6          7  30
9.Тиса   21       8  5          8  29
10.1. Мај Рума  21       8  5          8  29
11.Раднички (Зр)  21       7  2         12  23
12.Динамо 1945  21       6  4         11  22
13.Хајдук 1912  21       6  3         12  21
14.ОФК Стари Град  21       6  2         13  20
15.Јединство (СП)  21       5  3         13  18
16.ОФК Кикинда  21       5  2         14  17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 21. КОЛО

Полет - Борац    1 : 2
Пролетер - Црвена звезда (РС)  2 : 0
Војводина 1928 - Козара  1 : 0
Младост - Јединство (БК)  3 : 4
Нафтагас - Слога    4 : 2
Бегеј - Црвена звезда (ВС)   0 : 0
Слобода - БАК   3 : 1
Омладинац ФАМ - Јединство (В) 5 : 1
 
 
1.Нафтагас  21     15  2         4  47
2.Јединство (БК)  21     14  3         4  45
3.Омладинац ФАМ  21     12  4         5  40
4.Слобода  21     11  6         4  39
5.Борац   21     11  5         5  38
6.Војводина 1928  21      9  3         9  30
7.Ц.звезда (РС)  21      8  5         8  29
8.Бегеј   21      7  8         6  29
9.Јединство (В)  21      8  3        10  27
10.Ц.звезда (ВС)  21      7  4        10  25
11.Младост  21      6  6         9  24
12.Козара  21      5  8         8  23
13.Полет   21      5  7         9  22
14.Пролетер  21      6  4        11  22
15.БАК   21      3  4        14  13
16.Слога   21      2  6        13  12

ПФЛ ПАНЧЕВО 21. КОЛО

Хајдучица - Партизан (Г)  2 : 1
Слога (БНС) - Потпорањ  3 : 1
Стари Тамиш - Југославија  2 : 0
Раднички (К) - Спартак 1911  2 : 0
Будућност (А) - Јединство С.  3 : 2
Долово - Партизан (У)   3 : 1
Црвена звезда - Вултурул  0 : 1
  
1.Раднички (К)  20     13  2          5  41
2.Долина   19     11  4          4  37
3.Будућност (А)  20     10  4          6  34
4.Потпорањ 20      9  5          6  32
5.Долово (-1)  20     10  3          7  32
6.Хајдучица  20      9  4          7  31
7.Јединство Стевић  19      9  3          7  30
8.Партизан (Г)  19      9  2          8  29
9.Црвена звезда  19      7  5          7  26
10.Вултурул  19      8  1         10  25
11.Партизан (У)  19      8  1         10  25
12.Слога (БНС)  20      6  5          9  23
13.Стари Тамиш  20      5  3         12  18
14.Спартак 1911  20      5  2         13  17
15.Југославија  20      4  4         12  16

Фудбалери ОФК Вршца сигурно 
корачају ка титули шампиона 
Српске лиге Војводина и победом 
у дербију против Бечејеца побегли 
су најближим пратиоцима великих 
девет корака. Изабраници тренера 
Ненада Мијаиловића од самог 
почетка преузели су иницијативу и 
већ у уводним минутима створили 
две изгледне прилике у којима су 
се нашли најбољи актери утакмице 
Јовковић и Грек.

У 14. минуту управо су њих двојица 
креирали акцију за вођство ОФК 
Вршца, вихорни крилни нападач 

Матија Грек сјајно је продро по десној 
страни, идеално центрирао а на 
ивици петерца Јовковић је реаговао 
као расни стрелац, 1:0.

У финишу првог полувремена 
домаћи тим је појачао притисак на 
везисте Бечеја, лако долазио до 
лопти на средини терена и омогућио 
својим креативцима да стварају 
прилике. У 41. минуту Османагић је 
извео слободан ударац, дубинским 
пасом са голом спојио Грека, спретни 
голгетер лако је решио дуел један 
на један са чуваром мреже Бечејаца 
Миловановим, 2:0.

Само три минута касније млади 
Делић је потврдио да стасава у 
одличног организатора игре, сјајно 
је упослио Јовковића који је ударцем 
у ближи угао поставио коначан 
резултат, 3:0.

У другом полувремену попустио је 

притисак Вршчана на средини терена, 
Бечејци који су Вршац допутовали без 
петорице стандардних првотимаца 
успели су да дођу до даха, створили 
су две лепе прилике, али Шормаз 
оба пута није имао среће, два пута је 
погодио оквир гола.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ УБЕДЉИВУ ПОБЕДУ И СВЕ СУ БЛИЖИ ТИТУЛИ

ЈОВКОВИЋ ИСПРАТИО БЕЧЕЈЦЕ

ОФК ВРШАЦ – БЕЧЕЈ 1918 3:0 (3:0)

Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
500, судија: Алекса Бибин (Зрењанин) 
7, стрелци: Јовковић у 14. и 45. минуту, 
Грек у 42. минуту, жути картони: В. 
Благијевић, Бељин (ОФК Вршац).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Пајевић, 
Стојковић (од 46. Крстић), Николић, 
В. Благојевић, Лазевски, Грек (од 
57. Радисављевић), Ф. Илић (од 46. 
Бељин), Јовковић (од 80. М. Илић), 
Делић (од 57. Секулић), Османагић.

БЕЧЕЈ 1918: Милованов, Ћук, 
Милин, Тутњевић, Кудрић (од 46. 
Нађ), Жеравица, Кувекаловић (од 67. 
Краиновић), Бркић (од 67. Нонин), 
Воргучин, Татић, Шормаз (од 78. 
Попадић).

ФУД БА Л

На првенству Војводине за пионире у 
Панчеву Стрељачки клуб Уљма наступио је са 21 
такмичаром и тако био клуб са највише стрелаца 
на првенству. Учествовали су сви регистровани 
стрелци и тиме стекли право да изборе норму за 
државно првенство. Ту шансу искористило је 17 
стрелаца, чиме су у клубу веома задовољни ако 
се узме у обзир да су наступали и стрелци без 
такмичарског искуства.

Пиштољ, пионирке, појединачно: Миљана 

Бућкош 1. место, Јелена Јовановић 2. место.
Пиштољ, пионири, екипно 1. место, Никола 

Ивков појединачно 3. место , Јован Рудњанин 5. 
место.

У недељу 10. априла у Зрењанину је одржано 
Првенство Војводине за јуниоре и сениоре.

Јуниорке су у подмлађеном саставу и без 
реално најбоље Милице Јовановић заузеле 
пето место, са нешто слабијим резултатом од 
очекиваног.

Сениорке су заузеле треће место екипно, 
док је Јована Стојадинов заузела треће место 
појединачно са солидном резултатом од 374.

- Ово такмичење нам је донело и једну 
сениорку повратника Јелену Крекешић, која 
је одлично појачање и две пионирке Милицу 
Бељин и Анђелу Николић, које су успешно 
дебитовале у конкуренцији јуниорки, кажу у СК 
Уљма.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА ПИОНИРЕ 

17 УЉМАНСКИХ СТРЕЛАЦА ИЗБОРИЛО 
ПЛАСМАН НА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
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Пуним спринтом до титуле: Вукашин Јовковић

МИЈАИЛОВИЋ: АФИРМАЦИЈА 
МЛАДИХ ПРИОРИТЕТ

Тренер ОФК Вршца Ненад 
Мијаиловић рекао је после утакмице 
са Бечејцима да је задовољан само 
првим полувременом, али и бодовним 
салдом оствареним у првих шест 
пролећних кола.

- Мислим да смо одиграли 
одлично прво полувреме, брине ме 
недостатак другог које смо олако 
схватили, а ја желим притисак свих 
деведесет минута. Била је ово битна 
утакмица, још један у низу дербија, 
више смо него задовољни резултатима 
у првих шест кола пролећа.

После јесењег дела сезоне изјавили 
сте да би били срећнији да омладинци 
уђу у квалитетну лигу Србије него да 
првотимци постану друголигаши. На 

овом мечу показало се да улагање 
у младе снаге итекако даје резултат 
имајући у виду да су неки омладинци 
већ равноправни носиоци игре.

- Желимо титуле, даћемо све 
од себе да се наше амбиције испуне. 
Обожавам младе играче, имамо их 
доста, надам се да ће се развијати на 
прави начин. Делић је био стартер 
против Бечеја и одлично се снашао. 
Крстић и Радисављевић су поделили 
минутажу, ту је и стандардни голман 
Марковић. Главинић и Даничић су на 
поштеди а иако су млади недостају 
овом тиму. Афирмација младих је 
наш приоритет, а резултат нама 
није у првом плану. Покусаћемо да 
задржимо наше таленте и уговоре 
потпишемо са свим интересантним 
играчима од 16- 21 године, закључио 
је стратег ОФК Вршца.

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

Обавешатавамо све чланове 
да ће ИЗБОРНА СКУПШТИНА УСР 
„ШАРАН“ ВРШАЦ БИТИ ОДРЖАНА У 

СУБОТУ, 16.04.2022.г., СА ПОЧЕТКОМ 
У 10,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА 
УДРУЖЕЊА. Позивају се чланови да 

својим присуством узму учешће у 
раду Скупштине.                 

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА РИБОЛОВАЦА „ШАРАН“
Р И Б ОЛ О В
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RE[EWA: Skandinavka:stomatolozi, katalizator, imenik, kure, tata, Vladan, Aris, Astana, tast, i, e, sk, r, erav, erl, kota, Al, j, niskogradwa, a, korund, ot, stavak, Ugri, trka, artikl, Anica, [irea;
Sudoku: 741 836 295, 923 457 816, 685 219 734, 578 321 469, 234 698 157, 169 745 382 396. 172 548 457 983 621, 812 564 973; RebusPrevarila cara Dara (pre varilaca radar A);Anagram: Tamara Dragi~evi}; Osmosmerka:
karfiol. (Priprema: Enigmatski klub ”Kikinda”, ure|uje Slavko Bovan)
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КАРТАШКА ИГРА
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РИТА
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U osmosmerci prona|ite nazive biqaka iz popisa.

Neiskori{}ena slovadaju jo{ jedan odgovaraju}i pojam.

ARNIKA, BANANA, BRESKVA, BUKVA,   ZUMBUL,

JASEN, JAVOR, KAJSIJA, KAKI, KRU[KA, KUKU-

RUZ, KUPINA, LUBENICA, QUBI^ICA, MALINA,

MASLINA, NARCIS, NEVEN, ORAH, ORHIDEJA,

PAMUK, PAPRIKA, PARADAJZ, PROSO, RAKITA,

RAZLI^AK, ROGOZ, SIRAK, SMOKVA, TRSKA,

HRAST, CVEKLA, [QIVA .

O S M O S M E R K A

Bo`o Miqevi}

REBUS (9, 4, 4)

SUDOKU

7 9 2
6 2 7 5

5 6 4 9
9 2 8 3

6 4
6 1 9 5

9 5 8 1
8 3 1 6

6 2 7

Postavka: 3, 8, 5, 1

Emilija Buwac

ANAGRAM
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