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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

Сајам цвећа, одржан на Тргу Светог 
Теодора Вршачког, током викенда, од 
15. до 17. априла,  окупио је преко 60 
произвођача цвећа из целе Србије који 
су за предстојећу летњу сезону понудили 
широку лепезу цветница, садница, 
декоративног садног материјала, 
украсног дрвећа и све што је потребно за 
пролећну садњу.  

Велика понуда свакако резултира 
нижим ценама, те су сада већ по 
традицији наши суграђани имали 
прилику да одаберу  више цвећа за своје 
вртове, терасе и баште. 

Поред Сајма цвећа организован је и 
Сајам меда, окупио је 10 излагача који 
су понудили квалитетне, природне и 
органске производе од меда.

- Већ пар година у назад долазимо у 

Вршац и излажемо своје производе на 
овом сајму. Вршачани су невероватни 
љубитељи цвећа и интересантно је са 
колико пажње бирају цвеће у жељи да 
им терасе буде лепо декорисане, истиче 
власница расадника цвећа из Дебељаче.

Пролећни сајам цвећа и меда је 
атрактивна манифестација која окупља 

људе око заједничког циља да бринемо 
и развијамо културу живљења и тиме 
подигнемо свест за уређењем наших 
зелених површина и домова. Из године 
у годину велики број посетиоца овог 
сајма уверава нас да овакви догађаји дају 
одличан резултат, истичу у Туристчкој 
организацији Вршац.

ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА ОКУПИО ВЕЛИКИ БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА, ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ

Председник Скупштине Града Вршца, др 
Предраг Мијатовић, сазвао је 16. по реду 
седницу градског парламента на којој је 
предложен дневни ред са 24 тачке. Како 
је овај број „Вршачке куле“ због празника 
морао у штампу у среду, опширан извештај 
са седнице биће објављен у наредном 
броју.

Међу важнијим тачкама дневног реда 
су разматрање Извештаја о раду Градске 

управе и установа и предузећа чији је 
оснивач Град Вршац: Градског музеја, 
Градске библиотеке, Народног позоришта 
„Стерија“, Културног центра, Дома омладине, 
Апотеке „Вршац“, Историјског архива Бела 
Црква, Центра за социјални рад, Туристичке 
организације Вршац и Технолошког парка. 
Разматраће се и Информација о степену 
услађености палнираних и реализованих 
активности ЈКП „Други октобар“ за период 

1. јануар – 31. децембар 2021. године, потом 
ће одборници расправљати о одлуци о 
измени и допуни Одлуке о изради измене 
и допуне Плана детаљне регулације 
граничног прелаза „Ватин“, као и о Одлуци 
о установљавању права коришћења на 
објекту у јавној својини Града Вршца 
изграђеном на катастарској парцели 
390 КО Велико Средиште у корист Дома 
здравља Вршац. 

ШЕСНАЕСТО ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ВИШЕ ОД 60 ИЗЛАГАЧА 
НА ГРАДСКОМ ТРГУ

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ИЗВЕШТАЈИ О 
РАДУ ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА

Са доласком лепшег времена, 
започети су радови на санирању ударних 
рупа топлом масом на територији Града 
Вршца. На локацијама на којима су 
настала велика удубљења и оштећења 
на коловозу, рађено је опсецање 
и припрема за санирање топлом 
асфалтном масом.

- Опсецање је вршено у Дворској, 
Стеријиној, Ђаковој, Панонској лици, као 

и на још неким локацијама. На осталим 
улицама у граду Вршцу вршиће се „летеће 
крпљење“. Такође, на путној мрежи 
у граду Вршцу у току је обнављање 
хоризонталне сигнализације. Током 
претходних пар дана обновљено је 
преко 30 километара подужних линија, 
рекао је Дејан Чебзан, члан Градског 
већа за инфраструктуру.

У ТОКУ СУ РАДОВИ НА САНИРАЊУ УДАРНИХ РУПА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ПРОЛЕЋНО ДОТЕРИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Министарство животне средине дало 
је на коришћење Граду Вршцу три велике 
канте и контејнера за рециклажни отпад, 
које је Град уступио школском центру 
„Никола Тесла“. Критеријум је, по речима 
Слободана Јованова, члана Градског већа 
за пољопривреду и заштиту животне 
средине, био показан ниво активизма у 
заштити животне средине.

- Како је на деци будућност 
њихову пажњу треба усмерити ка 

заштити животне средине, а рециклажа 
је свакако једна од важних мера. Пошто 
смо већ започели пилот пројекат 
секундарне селекције отпада на 
изворишту, одлучили смо да укључимо 
и ШЦ „Никола Тесла“. С обзиром на то 
да су се у ранијем периоду ученици 
завршних разреда ове школе јављали на 
волонтерске акције садње, сигурни смо 
да смо направили добар избор, истакао 
је Слободан Јованов.

УЧЕНИЦИ ШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” УКЉУЧЕНИ У ПРОЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

СТВАРАЊЕ ДОБРИХ 
НАВИКА ЗА БУДУЋНОСТ
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Вршачка Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ добила је 
акредитацију, која је директорки др Татјани Воскресенски 
свечано уручена од Агенције за акредитацију 
здравствених установа. Овом акредитацијом СБПБ „Др 
Славољуб Бакаловић“ постала је прва акредитована 
специјална болница у Србији и послужиће као пример 
за акредитовање осталих специјалних болница у нашој 
земљи.

- Ово је веома значајан и свечан дан за све нас у 
Специјалној болници јер смо верификовали читав 
процес акредитације, који је трајао од октобра месеца 
прошле године. Овај сертификат значајан је због увођења 
стандарда и процедура које ће подићи и квалитет рада, 
а све у интересу добробити наших пацијената. Захвални 
смо Граду Вршцу који нам је се ово време био подршка, 
као и покрајинском Секретаријату за здравство који 
је разумео и подржао да све здравствене институције 
буду акредитоване, а ми смо прва специјална болница 

у Србији која је акредитована, 
изјавила је Др Татјана 
Воскресенски, директорка 
Специјалне болница за 
психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“.

Овом акредитацијом 
Специјалне болнице „Др 
Славољуб Бакаловић“ у 
Вршцу су сада све здравствене 
установе акредитоване, јер 
су у претходном периоду 
сертификате добили Општа 
болница и Дом здравља, а 
данашњем свечаном уручењу 
сертификата присуствовала 
је и Градоначелница Вршца 
Драгана Митровић.

- Велико ми је задовољство што сам 
присуствовала свечаном уручењу акредитације 
Специјалној болници за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“, а посебно јер је прва специјална 
болница која је у нашој земљи добила акредитацију. 
Треба истаћи да је Вршац сада један од ретких 
градова у Србији у коме су све здравствене установе 
акредитоване, што ће свакако допринети бољој 
здравственој заштити становника са територије нашег 
града. Специјална болница „Др Славољуб Бакаловић“ 
иза себе има низ успешно реализованих пројеката, а ми 
смо као локална самоуправа увек били ту за све наше 
здравствене институције као партнер и подршка у свим 
њиховим пројектима. Трудићемо се и будућности да 
наставимо овако дивну сарадњу, јер нам је здравље 
наших суграђана највећи приоритет, истакла је Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ПОСТАЛА ПРВА АКРЕДИТОВАНА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА У СРБИЈИ

КВАЛИТЕТ РАДА НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Свим суграђанима који прослављају ВАСКРС честитам 
највећи хришћански празник.
Уз најбоље жеље за добро здравље мир и спокој, 
упућујем Вам најрадоснији поздрав ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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Немања Ангеловски тренутно 
је матурант Хемијско-медицинске 
школе, свестран и успешан на 
различитим пољима. Иако ће од 
јесени бити бруцош на медицини, 
део његових маштања и амбиција 
усмерен је на књижевност, али и 
на оснивање фонда за афирмацију 
младих аутора. 

Како би стилски и тематски 
одредио своју поезију? 

- Реч је о новој, младој и још увек 
несазрелој поезији. Мислим да је 
дефинитивно савременија, али 
да садржи главне мотиве старије 
поезије наших великана. Теме 
песама су углавном нека осећања 
среће, туге, збуњености, која човек 
не може речима да опише. Ја та 
осећања исказујем стиховима и 
трудим се да спајам више емоција 
које се или допуњују или потпуно 
контрирају, али управо то даје баш 
онакав утисак какав желим да моја 
песма остави на некога ко је чита. 

Шта је „ветиго“ и зашто се 
збирка тако зове? 

- Ветиго је неологизам, нова 
реч којој сам доделио значење 
„догађај“. Ово питање је доста 
често, а одговор је необичан. Сањао 
сам реч коју нисам могао да нађем 
ни у једном речнику. Читао сам 
на интернету стотине страница, 
али нигде се није појављивала 
реч „ветиго“ као таква. Онда сам 
сео да то и запишем, више као 
белешку или подсетник. Међутим, 
у том тренутку сам добио налет 
инспирације и само кренуо да 
пишем тај текст од једне стране 
који је данас предговор моје 
књиге, који објашњава настанак те 
нове речи. 

Рецензија твоје књиге 
сугерише да су неологизми и 
игра речима нешто што је једна 
од основних карактеристика 
твог песничког језика? 

- Тако је, сматрам да је увођење 
нових речи нешто што ме је 
одувек фасцинирало. Коришћење 
англицизама, германизама, 
турцизама, итд. је само по себи 

карактеристика језика, 
а још је лепше кад се 
језик сам развија без 
утицаја других језика, 
те се онда тако рађа 
нови вид облика и 
значења речи. Сходно 
значењу неологизма 
„ветиго“, ова књига 
може бити догађај који 
подстиче стварање 
нових речи и богаћење 
језика новим речима 
које не постоје ни у 
једном другом језику. 

Ко су аутори који 
су обликовали твој 
књижевни укус? 

- Мирослав Антић 
као први, и можда 
најутицајнији. Микине 
песме ретко прочитам 
без суза у очима, јер 
се другачије и не могу 
читати. Потом Васко 
Попа, Пабло Неруда, 
Десанка Максимовић 
и Матија Бећковић, 

кога сам имао прилику лично да 
упознам на додели своје прве 
књижевне награде „Пегаз“. 

Књига је у Вршцу имала 
већ две промоције. Како си 
задовољан, какве су реакције 
публике и планирају ли се 
промоције и ван Вршца? 

- Презадовољан сам! Прва 
промоција је била и више 
него емотивна, било је толико 

интересантно, лепих момената 
и речи, занимљивих чињеница 
и поређења са великанима 
наше књижевности, што ми, 
морам признати, много ласка. 
Промоције ван Вршца се већ 
полако осмишљавају, а прва је у 
Пландишту. Даљи циљ су ми места 
по Војводини, а потом и по остатку 
Србије. 

Која су твоја интересовања 
изван књижевности? 

- По струци сам медицински 
техничар, тако да је медицина 
највеће интересовање које 

имам, поред књижевности. Осим 
медицине, интересују ме језици. 
Циљ ми је да, кад будем скупио 
довољно времена, научим још пар 
језика. 

Ове године си матурант у 
Хемијско-медицинској школи. 
Какви су ти даљи планови и 
како се писање уклапа у њих? 

- После средње школе 
планирам да упишем Медицински 

факултет у Новом Саду. Упоредо 
планирам да се писањем бавим 
мало интензивније него до сад. До 
сада је писање било само хоби, а 
сада већ постаје значајан део оног 
човека у ког полако израстам. 
Такође, осим писања желим и да 
оснујем једну фондацију која би 
скупљала новчана средства од 
донатора и преусмеравала их ка 
неафирмисаним ауторима у циљу 
објављивања прве књиге. Али 
о томе кад се смири журба око 
факултета. 

Т.С. 

НЕМАЊА АНГЕЛОВСКИ, АУТОР ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ „ВЕТИГО“ 

НАСЛОВ ПОЗАЈМЉЕН ИЗ СНА  
У издању Књижевне омладине Србије 

недавно је објављена и награђена признањем 
„Пегаз“ прва збирка поезије младог вршачког 
аутора Немање Ангеловског. Збирка носи 
назив „Ветиго“, измаштани појам који је аутор 
позајмио из сопственог сна и, према ауторовим 
речима, бави се његовим сопственим 
унутрашњим светом и емоционалним животом. 
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ДОМ УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ВРШАЦ

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 
ПРАЗНИЦИ!

SREĆNI
USKRŠNJI
PRAZNICI!

ЦРВЕНИ КРСТ 
ВРШАЦ

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 
ПРАЗНИЦИ!

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

ГРАДА ВРШЦА

СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 

ПРАЗНИЦИ!
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СРЕЋНИ 
УСКРШЊИ 
ПРАЗНИЦИ!

Poljoprivredna 
stručna služba  

„AGROZAVOD“ 
doo

SREĆNI
USKRŠNJI
PRAZNICI!
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Оригинални документ у којем се тражи исплата животног 
осигурања Лија Харвија Освалда, на целој планети означеног као 
убице америчког председника Џона Кенедија 22. новембра 1963. 
године, продат је током прошле недеље на аукцији у Бостону за 
скоро 80.000 долара, саопштили су амерички медији.

Реч је о полиси његовог животног осигурања, а захтев за исплату 
новца поднела је Освалдова мајка 26. децембра 1963.  године, 
тачно 32 дана пошто је Џек Руби убио њеног сина. Осигуравајућа 
компанија прихватила је захтев Маргарет Освалд и испунила је 
своје обавезе исплативши јој 863 долара на име полисе.

Овај документ после аукцијске продаје прошле недеље добио 
је новог власника, који је за њега платио 79.436 долара. Реч је о 
урамљеном захтеву за исплату новца на основу полисе животног 
осигурања, који на другој страни има и фотографију Лија Харвија 
Освалда. Документ је пре готово шест деценија издала Национална 
компанија за осигурање живота и од последица несрећа из 
Нешвила, града у америчкој држави Тенеси, а у њему је записано 
Освалдово име, датуми рођења и смрти, док је узрок смрти описан 
као „прострелна рана”.

Бивши маринац Ли Харви Освалд био је осумњичен да је 
извршио атентат на популарног председника САД Џона Кенедија 
у тренутку док је он пролазио у отвореном аутомобилу улицама 
Даласа, поздрављајући грађане. Две независне комисије на основу 
истраживања целог догађаја одлучиле су да је Освалд убица 
Кенедија. Воренова комисија донела је 1964. године закључак након истраге 
по којем је Освалд деловао сам, а почетком седамдесетих година прошлог века 
изнете су претпоставке да је он пуцао у председника, али да је био само део 
завере са већим бројем учесника. Многи су, међутим, остали у уверењу да Ли 
Харви Освалд уопште није био атентатор већ да је убиство починио неко други. 
Освалда је само два дана после атентата на Кенедија убио човек са сумњивим 
контактима Џек Руби, и то у полицијској станици. Он је касније осуђен на смртну 
казну. Пресуда је, ипак, поништена, а нову није дочекао.

Иначе, ово није први пут да се предмети који су припадали Лију Харвију 

Освалду, или се доводе у везу са њим, продати на аукцији. Пре девет година 
Освалдова бурма коју је, како су медији тада објављивали, скинуо и оставио у 
кући оног дана када је починио атентат на председника САД, добила је новог 
власника из Тексаса који је тражио да остане анониман, а за њу је платио 
118.000 долара.

Прстен је био међу скоро 300 предмета повезаних са животом и смрћу Џона 
Кенедија, који су продати на аукцији у Бостону, одржаној 2013. године поводом 
обележавања пола века од његове насилне смрти.

  Извор: Политика

Пекари, пре осталих 
* Ослобађањем Србије, 
под кнезом Милошем 
Обреновићем, почиње 
значајнија трансформација 
националне привреде. Београд 
је 1834. године имао око 18.000 
становника, од којих су 6.000 
били Турци, 10.000 Срби, а 
остатак су чинили Јевреји, 
Грци, Цинцари и други. Поред 
трговине, живаљ у српској 
престоници претежно се бавио 
занатством, које све више губи 
стари, оријентални карактер 
и осваја савременије облике 
производње. То привлачи 
занатлије из новоослобођених 
крајева, те се они у све већој 
мери досељавају Србију, 
највише у Београд, где уживају 
видљиву подршку кнеза 
Милоша. Тако се ту настањују: 
први пекар – 1823, први кројач 
– 1827, први звоноливац – 1830, 
први штампар – 1831, први 
књиговезац – 1834, први кожар 
– 1835, први столар – 1836. 
године, и тако даље. Поменуте 
1836. године у Србији је било 58 
заната са 5.212 мајстора, да би 
1910. у њој било евидентирано 
126 заната са 33.476 мајстора.

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈИМ ЗАНАТИМА 

СУ СЕ БАВИЛИ 
БЕОГРАЂАНИ У 

ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 
19. ВЕКА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Мекдоналдс је донео одлуку да промени 
мешавину уља коју користи за припрему 
помфрита, односно да смањи удео 
сунцокретовог уља.

„За припрему помфрита користимо 
мешавину уља, која се састоји од 
сунцокретовог, али и уља уљане репице. При 
томе сунцокретово уље чини само један мањи 
део”, објашњавају у Мекдоналдсу у Минхену, 
преноси Танјуг.

Због актуелне ограничене расположивости 
сунцокретовог уља, његов удео у мешавини 
уља за припремање помфрита се привремено 
даље смањује, саопштила је компанија уз 
напомену да ће клијенти и даље добијати 
помфрит у најбољем квалитету. Рат у Украјини 
изазвао је у Немачкој недостатак сунцокретовог 
уља, пошто је Украјина била највећи извозник 
те врсте уља у Немачку.

„Суочени смо са драстичним растом цене 
јестивог уља. Због тога је замисливо да ће 
угоститељи променити своје рецепте”, уверен је 
Томас Геперт, покрајински директор удружења 
хотела и ресторана „Дехога” у Минхену.

Чак 95 одсто чланица „Дехога” каже да има 
проблема са испорукама јестивог уља, а и код 
брашна већ има проблема. У супермаркетима 
сунцокретово уље већ недељама се распрода 
веома брзо.

Извор: Политика

Кајмани и друге дивље животиње које се могу 
видети на градским улицама, па чак и унутар 
кућа, постали су чест призор у Рио де Жанеиру. 
Стручњаци су објаснили да су главни разлози 
ширења популације дивљих животиња урбана 
експанзија и загађена станишта животиња, а сада 
је објављен и податак да приближно пет хиљада 
кајмана живи у рекама и лагунама широм густо 
насељених насеља на западу познатог бразилског 
града. 

У 2020. години забележено је 2.419 случајева 
дивљих животиња у граду, а тај је број је за годину 
дана био већи за 1.115 случаја. У само прва три 
месеца 2022. године забележено је 1.203 случаја 
дивљих животиња у граду. Осим познатих разлога, 
еколози наводе да је и сами грађани доприносе 

овој појави. Како пише Би- Би- Си, људи често хране 
животиње на улицама и оне наравно неће тако 
лако да оду и врате се у своје природно станиште. 

„Поред свега, због загађења нестаће многи 
природни извори хране”, објашњава Ричардо 
Феритас, биолог Института Жакар. 

Кајмани врста крокодила који живе по 
Централној и Јужној Америци, уз обале река, 
канала, бара, најчешће у муљу. Главна разлика 
између алигатора и кајмана је та да се кајманима 
виде само горњи зуби када затворе чељуст, док се 
крокодилима и алигаторима виде и горњи и доњи. 
Постоји укупно шест врста кајмана, а највише их 
има на подручју Аргентине, Боливије, Бразила и 
Парагваја.

 Извор: Политика

ЗБОГ НЕДОСТАТКА УЉА 

МЕКДОНАЛДС УВЕО ПРОМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОЛИСЕ ЛИЈА ХАРВИЈА ОСВАЛДА НА АУКЦИЈИ У БОСТОНУ

ДОКУМЕНТ ПРОДАТ ЗА 79.436 ДОЛАРА

ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ ПРЕПЛАВИЛЕ УЛИЦЕ 

ВИШЕ ОД ПЕТ ХИЉАДА КАЈМАНА НА 
УЛИЦАМА РИЈА

Окружен детективима, Ли Харви Освалд разговара са новинарима док га воде 
ходником полицијске станице у Даласу, 23. новембра 1963. (Фото: АП)
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На Новосадском сајму је завршена 
25. међународна изложба златарства и 
часовничарства СЈАЈ, трајала је четири 
дана, а одржана је у новом термину и новом 
простору у Хали 1. Један од сегмената те 
приредбе била је и дводневна Изложба 
минерала, фосила, драгог камења и накита 
ГЕМЕКСПО. На обе изложбе је наступило 50 
излагача из шест земаља – Србије, Пољске, 
Турске, Босне и Хердеговине, Црне Горе и 
Хрватске. Регистровано је око 50 одсто више 
посетилаца у односу на 2019. годину. Од 
укупног броја регистрованих посетилаца 75 
одсто била је стручна публика. Највише их 
је било из Србије, али су долазили и из Црне 
Горе, БиХ, Хрватске, Републике Српске, 
Русије, Северне Македоније, а догађаје 
су видели и представници америчких и 
италијанских компанија. 

Најгламурознија приредба Новосадског 
сајма, Изложба златарства и часовничарства 
СЈАЈ, одржана је после више од две године 
паузе. Према речима излагача, који су и 
били иницијатори одржавања приредбе у 

овом термину, очигледно је да је жеља међу 
колегама професионалцима да се поново 
окупе била велика. Већина се слаже да је 
нови датум оправдао очекивања. Излагачи 
из Пољске који су одлучили да дођу у 
Нови Сад, уместо да на сличну приредбу 
отпутују у Минхен, кажу да се нису покајали. 
Многи пословни разговори су завршени 

током четири дана, али има и оних који се 
састављају по затварању сајамских капија. 
СЈАЈ је првенствено био место размене 
искустава и стручног усавршавања, 
изложбе накита, полудрагог и драгог 
камења, часовника, опреме за бушење 
ушију, машина и алата за златарство и 
часовничарство, опреме за излагање и 

паковање накита и сатова. 
Представљене су нове технологије 

у обради племенитих метала, драгог и 
полудрагог камења, као и израде накита. 
Приказане су машине за ливење накита, 
топљење злата, машина за израду бурми 
и специјални струг који има специфичну 
намену у изради бурми. Посетиоци су имали 
прилику и да виде како изгледа прављење 
златних привезака на плочицама тежине 
пет грама. 

Најскупљи експонат Изложбе СЈАЈ 
налазио се на штанду Златаре ПАН – полуга 
првог српског инвестиционог злата. Тешка 
је килограм, направљена је од 24к злата 
финоће 999,9. Њена вредност је око 58.000 
евра и вероватно је најскупљи експонат 
приказан на Изложби СЈАЈ за ових 25 
година. 

Следећа приредба Новосадског сајма 
је 89. међународни пољопривредни сајам 
који ће бити одржан од 21. до 27. маја. 

Зоран Сурла 
Извор: НС репортер 

СЈАЈ ЗАСИЈАО, СТИЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ 
ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Традиционална манифестација 
„Фестивал цвећа“ отворена је у среду, 13. 
априла на Тргу Светог тројства и трајала 
је до 16. априла. Према речима Душана 
Контића, окупила је шездесетак излагача од 
Врања до Хоргоша. 

Помоћник градоначелника Синиша 
Борота, истакао је да му је драго што се 
овогодишњи 14. по реду фестивал одржава 
у пуном капацитету за разлику од претходне 
две године када је услед епидемиолошке 
ситуације одржан у смањеном обиму. 

- Упркос претходној ситуацији, циљ је 
био да ова манифестација, која је од великог 
значаја за наш град, и која слободно 
могу да кажем има релативно дугу 
традицију, буде одржана у континуитету. 
Ове године манифестација се одржава 
под покровитељством Града Сомбора у 
сарадњи са Туристичком организацијом 
и Месном заједницом Венац. Грађани ће у 
наредна четири дана бити у прилици да на 
Тргу Светог тројства пронађу велики број 

различитих врста биљака из веома богате 
понуде домаћих и иностраних излагача, 
као и да купе нешто што им се свиђа и тако 

обогате свој животни простор. Такође се 
могу пронаћи и одређени предмети старих 

заната као и други разни производи који 
су у складу са мотивом манифестације. 
Верујем да је као и протеклих година 

заинтересованост посетилаца и излагача 
на веома високом нивоу, али бих опет 

искористио прилику да позовем све 
љубитеље цверћа, биљака и зеленила, по 
чему је наш град познат, да се прошетају и 
посете овогодишњи фестивал, поготово по 
овако лепом времену – истакао је Борота. 

Зденка Митић, директорица Туристичке 
организације Града Сомбора, казала је да 
већ годинама уназад подржава овај лепи 
фестивал који је постао један од симбола 
нашег града. 

- Јако је лепо и важно да имамо и 
овакву манифестацију, јер омогућава да 
наш Сомбор у априлу месецу још више 
и зазелени и зашарени. Прилично је 
интересантно и привлачно за све љубитеље 
баштованства, цвећа, и омогућава бројним 
људима да посете наш град и виде нешто 
интересантно и поред ових класичних 
ствари које су нам константно у понуди – 
закључила је Зденка Митић. 

Н.К. 
Извор: Сомборске новине 

ТРАДИЦИОНАЛНИ „ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА“ НА ТРГУ СВЕТОГ ТРОЈСТВА У СОМБОРУ

РАЗНОВРСНА ПОНУДА ЗА ПОСЕТИОЦЕ 

Предња фасада Градске библиотеке поново је 
заблистала пуним сјајем. Захваљујући средствима у износу 
од 18 милиона динара које је обезбедило Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу, објекат Библиотеке 
који датира из 1895. године је након 37 година поново 
реконструисан, а у наредном периоду очекује се наставак 
радова на преосталом делу објекта. 

Обилазећи завршене радове на фасади, председник 
Скупштине града др Балинт Пастор истакао је да ће локална 
самоуправа наставити да ради на очувању градског језгра и 
веома битних грађевина за Суботицу и побољшању услова 
живота грађана како у граду тако и приградским насељима. 
Пастор се том приликом захвалио извођачима радова, 
Данијели Мамужић која је учествовала у реконструкцији 
атласа – великих украса на фасади, али и Влади Србије што 

је из буџета обезбедила средства за ову намену. 
- У потпуности, према условима Међуопштинског завода 

за заштиту споменика културе, ови радови обухватали су 
реконструкцију фасаде, разне конзерваторске радове, као 
и замену прозора и врата и све је урађено на начин да се 
ова зграда у потпуности може очувати. Елиминисани су 
неки фактори који су претходних година довели до тога да 
су скоро уништени главни украси овог објекта и да нисмо 
правовремено реаговали, можда не бисмо могли да је 
очувамо. Ми ћемо у наредном периоду наставити радове на 
осталим деловима фасаде. Мислим да је ово било најбитније 
и да сада влада сасвим другачији амбијент на главном тргу. 
То што ми сређујемо наше веома битне грађевине, не значи 
да се средства одвлаче од инвестиција у канализацију, 
путну и водоводну мрежу. Све је то подједнако важно да би 

Суботица била добро место за живот – нагласио је Пастор. 
У наредном периоду у плану је реконструкција фасаде 

Градске куће, радови на некадашњој кући градоначелника 
Биро Кароља, а урађена је и пројектно – техничка 
документација за реконструкцију палићког Водоторња и 
виле Багојвар. 

Извор: Суботичке новине 

ЗАБЛИСТАЛА ФАСАДА ГРАДСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ У СУБОТИЦИ
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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 (163)

ВРШАЧКИ  ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО 
СХВАТИТИ ПАЈУ И ВАСКА ПОПУ

Паја Јовановић волео је живот а богами и живот је 
мазио њега. Паја је сликао не оно што тражи  историја 
уметности већ људи око њега посебно слике као темељ 
настанка колективног идентитета поново рођене државе 
Србије.

Васко Попа десио се као песнички ураган у царству 
кошаве, напросто остао је ћудљива неукалупљива, 
самосвојна песничка појава, коју су теоретичари поезије 
тешком муком и злоупотребом савитиљивих речи 
гурали да упасују у савремене токове а он је био и остао  
ванвремен и свој. Да је рођен век раније био би опет 
Васко да пева данас, а опет би био  оргиналан, велики и 
само свој. Паја Јовановић је на великој изложби у Српској 
академији наука и уметности у Београду изложио и 
неколико малих скица малих формата а које су просто 

кипеле ликовном логиком чисто као документа. Какав 
би хаос направио да је сликао те исте скице много 
веће, скоро апстрактне, препуне ликовне логике а не 
апстрактне у форми. Тада би његова сенка за амбициозне 
била још хладнија.

Васко Попа је као песнички Орфеј стиховима, уместо 
харфом и музиком, призивао Еуридику као метафору бића 
поезије да изађе из таме подземног света и на тренутак, 
подмитивши магичним стиховима лађара мртвих душа 
Харона, стиховима ју је снимио како се појављује и 
несигурно стаје на обалу живих да под погледима и тако 
нежних Васкових речи побегла назад у таму.

Паја Јовановић, задовољан својим животом као прави 
постмодерниста, глобалиста. светски професионалац 
није лупао главу о проблеме ткива слике, њеног језика 
грађе напросто као професионалац пливао је на 
издашним водама свога талента и свету оставио одговоре 
а не сумњива питања као алиби за пошаст антиуметности 
која се обрушила на постреалистички свет.

Шта везује речи, стихове, слогове, гласове, одакле то 
долази, шта је песник, тек алат, слуга поезије који своју 
личност склања да се јасније види биће поезије.

Васко је песник јеретик, бунтовник, његови стихови 
постали су замке у које је ловио само ткање и дах бића 
поезије да угледа њене обрисе, да сазна коме служи, 
коме је дао сав свој живот.

Васко се није бавио световним темама и кад смо се 
ми на њих лепили заводио нас је стиховима о љубави, 
предметима е то су копање замке стиховима у коју спаде 
рутина нашег очекивања да нас изненади попут каквог 
старозаветног врача светог човека како ми убоги, уз 
прегршт стихова, закорачимо у онострани свет себе 
самих.

У Васково или Пајино време ванземаљци нису били 
у моди, али моћног странца у себи који господари 
нашим животима и шкрто дарује своја безмерна блага 
уметношћу, ипак уметници понекад пожеле и да завире 
иза забрањених врата, а онда ако су храбри то искуство 
поделе са другима уткавши то у музику, слику, песму.

Само најхрабрији међу нама усуде се да питају себе 
ко смо, шта смо, да олабаве ланце духа да њиховом духу 
не буде тесно и да се упознају са правим домаћином 
нашег бића који нам се јави у сновима или уметности, а 
чији смо ми само дактилографи евентуално секретари те 
преводиоци за стратешке игре социјаних компликација 
које нас испију, пождеру, потроше толико да за праву 
битку, праву акцију, напросто немамо, не остаје нам снаге.

Иза елегантне јасноће Пајиног Триптихона чека нас 
исконска мудрост која нас напросто додирне и при 
читању на око кратких питомих чак обичних Васкових 
стихова а све ту изнедрено у Вршцу.

Т. Сухецки

Ове године одржава се 62. по реду Ликовна 
манифестација деце и омладине „Награда Паја 
Јовановић“. Конкурс за учешће расписан је 19. 
априла и биће отворен до 27. маја.

Жирирање радова биће обављено 10. јуна, 
а одмах по завршетку жирирања резултати 
конкурса биће објављени на сајту Културног 
центра Вршац. Циљ конкурса je подстицање 
активности унапређења ликовне уметности и 
креативности деце и омладине, приказивање 
резултата постигнутих у остваривању програма 
наставе као и организованог рада са децом, 
подстицање примене разноврсних ликовних 
техника као ликовног израза које обухватају 
цртање, сликање, графику, вајање, примењену 
уметност и остале саврмене видове уметничког 
изражавања

Пропозиције:
• На изложби могу да учествују деца и млади 

од 5-25 година старости из земље и иностранства, 
појединци, предшколске установе, школе, 
ликовни атељеи, дечији културни центри и 
сличне дечије установе и асоцијације

• Избор теме и технике рада је слободан
• Свака школа или установа на конкурс може 

да пошаље највише до 50 ликовних радова

• Један аутор не може да учествује 
на конкурсу са више од 2 рада, било 
да конкурише самостално или путем 
установе

• Сваки рад мора бити означен 
налепницом дефинисаном 
конкурсом која се лепи на полеђину 
рада. Подаци морају бити читко 
попуњени и потпуни, у супротном се 
неће узимати у разматрање.

Налепнице се могу преузети 
са сајта Културног центра Вршац 
(у прилогу овог текста) и у самој 
институцији, улица Стеријина 62, 
Вршац.

Избор радова и награђивање 
врши стручна Комисија од пет 
чланова

Награде се додељују за 4 старосне категорије:
• Прва старосна категорија – 5 - 6 година  

(годиште 2017 – 2016)
• Друга старосна категорија – 7 - 10 

година  (годиште 2014 – 2012)
• Трећа старосна категорија – 11 - 14 

година  (годиште 2011 – 2008)
• Четврта старосна категорија – 15 - 

18 година (годиште 2007 – 2004)
Резултати конкурса ће након 

жирирања бити објављени на сајту 
Културног центра на адреси www.
kulcentar.com као и путем медија.

Рок за приспеће радова је 27. мај 
2022. године.

Радови се примају у просторијама 
Културног центра Вршац, од 10:00 – 
14:00 х, сваког радног дана, на адреси 
Стеријина 62, 26300 Вршац, Србија.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ СЛИКАРА 
ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Скините те платнене маске.
Сад ставите гас - маске!

Зоран Ђуровић Ђурке

Велики попусти на сајту vulkani.rs – 15% + 35% на 
сва издања

Љубитељи писане речи и ове године с великим 
нестрпљењем чекају 23. април – Светски дан књиге, 
када ће бити у прилици да купе најбоље књиге 
Вулкан издаваштва по изузетним ценама. Вулкан 
издаваштво поводом обележавања Светског дана 
књиге за своје верне читаоце припрема сјајне 
погодности за онлајн-куповину и на тај начин 

симболично даје свој допринос ширењу свести о 
важности књиге и читања.

Куповином омиљених романа, актуелних наслова, 
дела класичне књижевности, књига награђиваних 
домаћих и страних аутора и свих дечјих издања од 
20. до 23. априла путем сајта вулкани.рс остварићете 
додатни попуст од 35% на постојећих 15% попуста. 
Током ове посебне акције достава на територији 
Србије биће бесплатна.

БИБЛИОФИЛИ, БЛИЖИ СЕ ВАШ ДАН!

ВУЛКАНОВА ОНЛАЈН-АКЦИЈА 
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ 

СНАЖНА ПОРУКА О 
ВАЖНИМ ЖИВОТНИМ 

ПИТАЊИМА
Љубав, иронија, трагање 

за сопственим местом у 
свету, страх од отварања, 
величанствена способност 
нарације и врхунска 
елеганција стила само су неки 
од елемената који ову књигу 
чине изванредном.

Ниша Долан је ирска 
списатељица рођена у 
Даблину. Студирала је енглеску 
књижевност на Колеџу Тринити 
у Даблину и на Универзитету 
Оксфорд, и сад живи у 
Лондону. Узбудљива времена 
су њен роман првенац, чији је 
одломак објављен у часопису 
Стингинг флај.

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 
„Узбудљива времена“, које 
ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Траговима Т. Рекса“, освојиле 
су је Верица Стефанов и Анкица 

Бошковић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 
17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.
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ПИТА СА 
ШАМПИЊОНИМА

НАМИРНИЦЕ:

За тесто: 
- 250 г брашна 
- 125 г путера 
- 1 жуманце
- 1 кашика киселе павлаке
- 1 кашичица соли
За фил: 
-400 г шампињона 
-150 г качкаваља 
-150 г Матијевић прашке 
шунке 
-2 јаја 
-200 мл киселе павлаке 
-со, бибер, оригано, першун

ПРИПРЕМА: Науљити 
округао плех и на дно ставити 2 коре. За 
фил пропржити исецкане шампињоне, 
додати со, бибер и оригано. На коре прво 
поређати качкаваљ исечен на листове, 
па Матијевић прашку шунку исечену 

на тракице, затим шампињоне и преко 
њих исецкан першун и тако ређати док 
има кора. Умутити јаја и павлаку, мало 
посолити, побиберити, па прелити питу. 
Пећи у загрејаној рерни на 220°Ц.

ЗAПЕЧЕНИ БРОКОЛИ 
СА ШУНКОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 већа струка свежих брокола 
- 3 кашике маслиновог уља 
- 2 кашике оштрог брашна 
- 1/2 л млека
- 150 г Матијевић прашке шунке 
- 100 г качкаваља
- мускатни орашчић 
- бибер

ПРИПРЕМА:  Скувати броколи и 
пазити да се не прекува. На уљу пропржити 
брашно, па додавати млеко да сос буде 
потпуно гладак. Додати бибер и мускатни 
орашчић по укусу, а затим Матијевић 
прашку шунку исецкану на ситне коцкице. 

У ватросталну посуду поређати поврће, 
па додати сос и равномерно распоредити 
Матијевић прашку шунку. На крају 
нарендати качкаваљ. Пећи у загрејаној 
рерни на 150°Ц док се качкаваљ не растопи.

К А К А О 
ТО Р Т И Ц А

НАМИРНИЦЕ:

Кора: 
- 4 јајета 
- 6 кашика воде
- 10 кашика брашна 
- 10 кашика шећера
- 4 кашике какаоа
- 1 прашак за пециво
Фил: 
- 5 дл млека
- 2 кашике брашна
- 3 кашике густина 
- 5 кашика шећера
- 200 г путера
Остало: - шлаг 
- воће по озбору

ПРИПРЕМА:  Кора: Одвојити 
жуманца од беланаца. Беланца умутити у 
чврст снег. Жуманца умутити са шећером, 
па додавати кашику по кашику воде. У 
умућена жуманца лагано умешати снег од 
беланаца. Брашно помешати са прашком 
за пециво и какаом, па умешати у смесу од 
јаја. Тесто излити у подмазан плех од рерне 
и пећи на 200оЦ, отприлике 15-20 минута. 
Када је кора печена, округлом модлом 
вадити кругове и сећи их попречно по по 

средини, да се добију 2 круга. Фил: У 1дл 
млека умешати брашно, густин и шећер, 
а остатак млека ставити да прокува. Када 
прокува, склонити са ватре, па додати смесу 
са густином и добро промешати. Вратити на 
ватру и кувати, непрестано мешајући, док се 
не згусне, отприлике 10 минута. У охлађен 
фил додати пенасто умућен путер. Коре у 
облику круга спајати обилно премазаним 
филом, а преко декорисати шлагом и 
исецканим воћем по жељи.
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MAGYAR TÜKÖR
A VMSZ ÉS A HELYI KÖZÖSSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN

Fásítási akció volt 
Muzslyán
A muzslyaiak mindig is 

fontosnak tartották a 
környezetvédelemre va-
ló nevelést, a zöld terüle-
tek kialakítását, a tiszta 
természetre való figyelem-
fordítást. Ebből a célból a 
Vajdasági Magyar Szövet-
ség (VMSZ) muzslyai helyi 
szervezetének és Muzslya 
Helyi Közössége Tanácsá-
nak tagjai  - a Vajdasági Er-
dei Közvállalat jóvoltából – 

a minap nagy méretű fásí-
tási akciót szerveztek a te-
lepülésen. A szorgos kezű 
természetkedvelők a Nap-
sugaras-tó körül, illetve a 
Munkácsy Mihály és a Mo-
rava utcák között elhelyez-
kedő parkban több száz fa-
csemetét ültettek el. Jó volt 
látni a szép számú helybe-
li fiatalt is, akik szívügyük-
nek érzik a falu tisztaságát.

BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A vietnámi vendégmunkások nagyböjti lelki napja
Március 25-én és 26-án a 

Linglong abroncsgyár-
ban dolgozó katolikus viet-
námi vendégmunkásoknak 
megtartottuk a nagyböjti lel-
ki napot, amelynek a muzs-
lyai szalézi rendház adott ott-
hont.

Dr. Német László SVD me-
gyéspüspök kérésére és meghí-
vására a Magyarországon szol-
gáló két vietnámi szalézi pap, 
Phạm Quôc Thâ Hung SDB 

(Domonkos atya) és Nguyên 
Hâi Ly SDB (Jakab atya) eljött 
meglátogatni a Nagybecske-
reken dolgozó vietnámi test-
véreket.

Várva várt pillanat volt a vi-
etnámi testvérek számára, hi-
szen ezek a vasárnapi szentmi-
sére rendszeresen járó vietná-
mi vendégmunkások már na-
gyon szerettek volna gyónni, 
vágytak arra, hogy az anyanyel-
vükön hallgassák a szentmisét 
és az elmélkedéseket, és hogy 
méltóan megünnepelhessék az 

idei húsvétot akkor is, ha kül-
földön vannak.

Március 25-én délután Eli-
as Ohoiledwarin SVD atya kö-
szöntője és a két szalézi atya 
rövid bemutatkozása után Do-
monkos atya megtartotta az el-
ső elmélkedést a szentgyónás-
ról, megbocsátásról és kien-
gesztelődésről. Közben Jakab 
atya gyóntatta a testvéreket. 
Ez követően szünetet tartot-
tunk, amikor a házigazda, Ka-

lapiš Stojan SDB atya megven-
dégelt bennünket.

Fél órás szünet után, miköz-
ben Jakab atya folytatta a gyón-
tatást, Domonkos atya is meg-
tartotta elmélkedésének máso-
dik részét Jézus Krisztus szen-
vedéséről, kereszthaláláról és 
feltámadásáról. Arra bátorította 
és buzdította vietnámi testvére-
it, hogy a nehéz munka, a csa-
ládtól való távollét és a minden-
napi nehéz életkörülmények el-
lenére is sokat kell imádkozni-
uk, rendszeresen kell járniuk a 

vasárnapi szentmisére, mindig 
ragaszkodjanak Krisztushoz, és 
ne hanyagolják hitüket. Az atya 
hangsúlyozta, hogy Isten a sze-
retet, bárhol is élünk. Ha ővele 
és őbenne élünk, nem vagyunk 
idegenek, akkor sem, ha külföl-
dön élünk. Isten az erőnk, örö-
münk, és reményünk forrása. 
Jézus Krisztus keresztje Isten 
szeretetének a legnagyobb jele. 
Ahogy Krisztus keresztjét min-
denhol látjuk, ugyanúgy Isten 

szeretete mindig velünk és ben-
nünk van, átkarol és kísér ben-
nünket minden élethelyzetben. 
Isten szeretete és irgalma örök-
ké megmarad.

Március 26-án délután 15 
órára visszajöttek a vietnámi 
testvérek, hogy folytassák a 
nagyböjti lelki napjukat. Elő-
ször énekpróbát tartottak, utá-
na hálaadó szentmisét, amelyet 
Jakab atya mutatott be vietnámi 
nyelven. Prédikációjában Jakab 
atya Szent Pált idézte: „Min-
denki, aki Krisztusban van, új 

teremtmény. A régi megszűnt, 
valami új valósult meg. De ezt 
Isten viszi végbe, akit Krisz-
tus kiengesztelt irántunk, és 
aki minket a kiengesztelődés 
szolgálatával megbízott. Tehát 
Krisztus követségében járunk, 
maga az Isten int benneteket 
általunk. Krisztus nevében ké-
rünk: engesztelődjetek ki az Is-
tennel!” (2Kor 5,17–18.20), min-
denkit arra buzdított, hogy ne 
féljünk kiengesztelődni Isten-

nel és egymással. Az Istennel 
való kiengesztelődés vezet min-
ket az új életre.

Domonkos atya pedig a 
szentmisében lelkesen gitáro-
zott és énekelt a testvérekkel. 
A szentmise végén Elias atya a 
püspök atya és a jelenlevő viet-
námi vendégmunkások nevé-
ben megköszönte Domonkos 
atyának és Jakab atyának a test-
véri látogatásukat, tartalmas 
papi és lelkipásztori szolgála-
tukat és minőségi jelenlétüket.

ELIAS OHOILEDWARIN SVD 

PARLAMENTI ÉS ELNÖKVÁLASZTÁSOK 2022

Aránylag magas volt 
a résztvételi kedv
A vasárnap megtartott vá-

lasztásokon a hivatal-
ban levő köztársasá-

gi elnök Aleksandar Vučić a 
szavazatok majd 58,59%-nak 
megszerzésével még egy ötéves 
ciklusban   tölti be az államfői 
tisztséget. A jelenlegi elnök a 
Szerb Haladó Párt a Szerb Szo-
cialista Párt és a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség közös jelöltje-
ként indult. 

A nagybecskereki Városi Vá-
lasztási Bizottság előzetes ered-
ményei alapján a város terüle-
tén a részvételi arány megköze-
lítette a 60%-ot (59,69%).

A jelöltek közül a legtöbb 
szavazatott Aleksandar Vučić 
kapta 56.07%, a második he-
lyen az Egyesült Szerbia je-
löltje Zdravko Ponoš végzett a 
szavazatok 20,81%-val. Nagy-
becskereken a szavazatok alap-
ján dr. Miloš Jovanović lett a 
harmadik a voksok 5,52%-val. 
Milica Đurđević Stamenković 
az Eskütevők Szerb Pártjának 
a jelöltje 3,97%-al lett negye-
dik.Biljana Stojković a MORA-
MO koalíció jelöltje 3,75%-al 

végzett az ötödikként. A ha-
todik helyre a szavazópolgá-
rok 3,5%-nak a támogatásá-
val Boško Obradović a Patri-
óta blokk elnökjelöltje futott 
be. Hetedik lett Brankica Sta-
menković a Szuverenisták je-
löltje, ő a szavazatok 2,84%-át 
tudhatja magáénak. A legkeve-
sebb szavazatot (1,02%) Miša 
Vasić a Szerb patrióták jelölt-
je szerezte.

Ami a parlementi választá-
sokat illeti, azt a Szerb Haladó 
Párt nyerte meg, igaz 2014 óta 
először fordul elő, hogy önálló-
an nem tud kormányt alakítani, 
tekintettel, hogy a nemhivata-
los adatok szerint 119-120 kép-
viselőjük lesz a szerbiai képvi-
selőházban. A többséghez 126 
mandátumra van szükség. A 
Vajdasági Magyar Szövetség az 
eddigi 9 helyett 5 képviselővel 
fog rendelkezni a parlament-
ben, ami önálló frakció mega-
lakítását teszi lehetővé.

SZTOJKÓ JÓZSEF A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG 
VÁROSI SZERVEZETÉNEK ELNÖKE

Ismét sikerült a 
magyar szavazók 
bizalmát megnyernünk
A Vajdasági Magyar Szö-

vetség köszönetét feje-
zi ki a szavazópolgároknak, 
akik az elmúlt vasárnap vok-
sukkal a VMSZ képviselő-
it támogatták-nyilatkozta 
lapunknak Sztojkó József 
a VMSZ városi szervezeté-
nek elnöke.

- A VMSZ elégedett a vá-
lasztások eredményével, te-
kintettel, hogy sikerült az 
előző választáshoz hason-
ló szavazat számot elérnie. 
A polgárok ismét arról tet-
tek tanúbizonyságot, hogy 
értékelik azt a tevékenysé-
get, amelyet a VMSZ képvi-
selői tesznek, és támogatá-
sukkal felhatalmaznak ben-
nünket, hogy a megkezdett 
munkát a jövőben is folytat-
ni tudjuk. Ezen tevékeny-
ségünkkel a nagybecskere-
ki és vajdasági magyarság 
érdekeit tudjuk szolgálni. 
Tekintettel, hogy az utóbbi 
három választáson a támo-
gatottságunk szinte ugyan-

azon a szinten van a rész-
vételi aránytól függetlenül, 
bátran kimondhatjuk, hogy 
tevékenységünknek és elért 
eredményeinknek köszön-
ve a VMSZ Nagybecskerken 
biztos szavazóbázissal ren-
delkezik.

Az eredményeket elle-
mezve megállapíthatjuk, 
hogy azon pártokhoz viszo-
nyítva, akik az előző válasz-
tást nem bojkotálták, csak a 
VMSZ és a hatalmi  párt sza-
vazat száma nem csökkent. 
A többi résztvevő kevesebb 
voksot gyűjtött be mint négy 
évvel ezelőtt.

Az eredények tükrében 
azt szeretném még kihang-
súlyozni, hogy a VMSZ az 
előttünk álló időszakban 
is minden tevékenységével 
az itt élő magyarság életkö-
rülményeinek a javításáért 
fog síkraszállni, mint aho-
gyan ezt az elmúlt időszak-
ban is cselekedte-tette hoz-
zá Sztojkó József.

EREDMÉNYEK-NAGYBECSKEREK

A nagybecskereki Városi Választási Bizottság előzetes eredményei alapján  a 
következő eredmények születtek:
Szerb Haladó Párt (Aleksandar Vučić) 41,27%
Együtt Szerbia Győzelméért- VMDK támogatta lista (Marinika Tepić) 15,90%
Szerb Szocialista Párt (Ivica Dačić) 8,97%
Nada szerb koalíció (dr. Miloš Jovanović) 5,27%
Moramo koalíció- Magyar Mozgalom támogatta lista (Nebojša Zelenović) 4,45%
Esküttevők Szerb Pártja (Milica Đurđević Stamenkovski) 3,42%
Együtt Vajdaságért 3,41%
Vajdasági Magyar Szövetség (Pásztor István) 2,94%
Dveri (Boško Obradović) 2,73%
Szuverenisták (Saša Radulović) 2,71%
Szerb Radikális Párt (dr. Vojislav Šešelj) 2,25%
Gyerünk, emberek! (Boris Tadić) 1,62%

A többi 7 párt listája 1%-nál kevesebb szavazatott kapot Nagybecskereken.

 »A katolikus vendégmunkások Muzslyán

 »Fásítás Muzslyán

„
A város területén 
a részvételi arány 
megközelítette 
a 60%-ot (59,69%)

 »Sztojkó 
József

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

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 060/167-1519, 060/7401210 и 
060/360-3311.

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 060/360-3311.

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. 061/650-9999.

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 064/280-
5862.

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 
064/280-5862.

На продају стан на првом 
спрату 57 м² у центру, боце за 
угљен диоксид 2 ком, Кирби 
усисивач. Тел. 064/235-5436.

Мењам новију кућу  са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/882-9782.

Мењам кућу са две стамбене 
целине  за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/083-4926.

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 

просторије на плацу од 5,3 ари. 
Тел.064/128-6044 и 064/154-1644.

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. 
064/197-9069.

Потребна кућа или плац  у 
Вршцу на локацији  улице 
Други октобар, синђелићева, 
Брегалничка, Радакова, Југ 
Богдана, К. Марка, Светозара 
Милетћа, Фрушкогорска, Банатска. 
Тел. 064/195-5269.

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. 
064/195-5269.

У Малом Средишту продајем 
мању кућу или мењам за стан у 
Вршцу. Тел. 069/721-949.

Продајем 20 ари и 69 м², земље  
у викенд зони Думбрава, на плацу 
је доведена вода а у близини 
има струја. Тел. 013/210-5496 и 
064/440-6530.

Продајем  стан 70 м² са 
двориштем 15х15 у Вршцу, није 
дворишни стан!. Тел. 061/650-9999.

Продајем стан 80 м²  у Вршцу 
(паркет, цг, 3 терасе). Тел. 061/650-
9999.

Хитно у Шушари продајем мању 
кућу, главна улица на лепом месту, 
чврсте градње, велика окућница, 
башта, сва инфраструктура. Тел. 
063/760-8985.

Продајем гаражу од 15 м² у 
улици Жарка Зрењанина  46. Тел. 
065/313-1000. 

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 

стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 
у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 063/840-6977.

Мањи локал за издавање у 
Вршцу погодан за девојке које  
шминкају, раде нокте... Повољно. 
Може и за одлагање некварљиве  
робе. Тел 069/211-9565.

Издавање локала (канцеларија), 

42  м², на Светосавском тргу. Тел. 
064/197-9069.

Издајем намештен двособан 
стан у центру. Тел. 064/235-5436.

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. 063/886-0704.

РАЗНО

Продајем металну ограду за  

степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/ 
187-1673.

Продајем  два  исечена  стабла 
ораха. Тел. 060/167-1519 и 013/401-210.

Продајем четворокрилни прозор 
2,40х1,60 са ролетнама у одличном 
стању. Тел. 065/834-0611.

Продајем предратни круњач 
кукуруза (у добром стању) Тел. 060/843-
5097.

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

Продајем домаћу ракију лозовачу 
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/181-
8917.

Продајем очуван трокрилни орман 
(шифоњер). Повољно. Тел. 064/181-
8917.

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/385-5729.

Дајем часове  енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. Тел. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1374

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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069/626-699 и 013/835-129.
Продајем гумени чамац „Зефир“ 4К, 

диммензија 2,10х1,05 м, са веслима у 
одличном стању, погодан за пецање. 
Тел. 061/307-1085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 
рупа, као нове. Тел 060/807-0109.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/283-9461.

Припрема математике за пријемни 
на факултет. Тел. 013/283-9461.

Стрељачком удружењу „Тане“ Вршац 
за потребе спортског стрељаштва  
потребни пиштољи у калибру 9мм. Тел. 
064/117-0705.

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. 064/131-9128.

Продајем на велико 5 литара и више 
одличну ракију  од шљиве, кајсије, 
крушку и грожђа. Тел. 065/257-9100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/662-0457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, врло 
повољно. Тел. 064/422-2700.

Продајем Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 061/266-0848.

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. 060/380-5110.

Грађевински послови (зидаље, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 061/265-
6204.

Два женска бицикла 18 брзина, 
америчке производње, у одличном 
стању (као нови). Тел. 064/425-6130.

Продајем расипач ђубрива и 
сејалицу за жито 18 реди. Тел 065/257-
9100.

На продају кожна јакна (тања) скоро 
нова, апарат за воду (греје и лади), 
радне ципеле бр 41, радне панталоне 
и радну јакну наранџасту. Тел. 064/143-
2911.

Једнодевни товни пилићи „чили 
вили“ једнодневни гушћићи, младе 
коке носиље од  годину старости. Тел. 
064/425-6130.

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 061/300-4439. 

Продајем  столице дрвене са 

наслоном  за ппоправку, угаону мању 
на развлачење (тросед)  и тренажер 
за ноге, погодан за кућне теретане, за 
женске особе. Тел. 064/635-7325.

Продајем домаћу ракију и два 
лустера новијег дизајна. Тел. 064/183-
0018.

Продајем собна врата. Тел. 064/290-
6253.

Продајем машину за прање судова. 
Тел. 069/111-7040.

Продајем пекарску пећ са  
ферментационом комором, пећ је 
очувана од прохрома. Тел. 064/197-
9069.

Вибро плоча за продају, три комада 
од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном 
стању.Тел. 064/197-9069.

Намештај  нов, кухиње, плакари 
и све остало сечење и кантовање 
плочастог материјала. Тел. 060/750-
6065.

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/425-6130.

Математика  припрема за  пријемни 
на факултет. Тел. 013/283-9461.

Жена средњих година тражи стару 
особу за доживотно издржавање за 
кућу или стан, Тел. 061/813-9998.

Продајем трпезартијски сто 
(интарзија), шест столица (ново), 
стилске фотеље нове, сет за ручавање 
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/133-5373. 

На продају  врло очуван бојлер 
Горење од 80 литара, цена 6.000 динара. 
Тел. 064/045-9560.

Продајем комплет летњих гума, 
пловне, мало коришћене „HANKOOK“ , у 
одличном стању димензија 195/65 Р15 
Тел. 065/318-4084.

Продајем зимске гуме потпуно нове 
„Клебер“, димензија 185/65 Р15, на 
челичним фелнама са 4 рупе (4 х100мм) 
Тел. 065/318-4084.

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. 061/240-6295.

Rottweiler-првобирано мушко 
штене од родитеља шампиона 
Немачких крвних линија. Желите 
правог Rotta? Чујемо се. Тел. 064/390-
6276 Вршац.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три тв 
сточичћа. Тел 061/184-4316.

На продају инвалидска колица 
(ходалица) више комада. Тел. 013/885-
019.

Продајем голубове високолетаче 
беле боје, бирмигенске превртаче, 
лепезане разних боја. Тел. 064/490-

2239.
Продајем шиваће машине Багат 

и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ 
на дрва- можеи замена за дрво. Тел. 
061/111-2821.

Продајем ауто Mitsubishi Lancer 
G.L.X. нерегистрован, десни волан, 
клима, плин, атест. Тел. 064/490-2239.

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  064/490-2239.

Продајем две старе пегле нажар, 
стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети Тел  
064/490-2239.

Потребан радник у производњи 
намештаја. Доћи лично у Архитекте 
Брашована број 3 (поред 

Пољопривредне школе)  или на 
телефон 060/750-6065.

На продају  плински бојлер 
проточни и плинске пећи више комада, 
све исправно.Тел. 064/389-2738.

Вршим пооправку плинских пећи, 
шпорета, решоа и плинских бојлера. 
Тел. 013/ 861-419 или 063/482-418.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и сталак. 
Тел. 064/252-2855.

На продају алтернатор Бела Рус 80 
кс. Тел. 064/113-2180.

Продајем ауто Пежо307, мали 
потрошач, годиште 2001., бензинац, у 
јако добром стању. Тел. 060/452-4929.

Продајем стилски алт дојч сто и 
четири столице и предратни арт деко 
креденац. Тел. 063/786-0575.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо и 
вц шољу. Тел. 063/716-6960.

Продајем 13 комада виноградарских 
бетонских стубова, цена по комаду 500 
динара. Тел. 063/186-4344.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на 
развлачење. Тел. 064/858-2495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице 
за пчеле 32 комада, дрвену бурад за 
ракију 50л,20л 10 л. Тел. 064/252-2855.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Privredno društvo Ciklopak inženjering d.o.o. se bavi inženjeringom u 
pakovanju i zastupanjem slovenačke firme Zlatorog oprema Hoče- Maribor 
www.zlatorogoprema.si   

Kompanija Zlatorog oprema  d.o.o, jedna je od vodećih je u Sloveniji i EU u 
oblasti projektovanja I proizvodnje opreme za pakovanje traži više osoba koja 
će se pridružiti mladom i inovativnom operativnom timu i svojim zalaganjem i 
iskustvom doprineti u poslovima proizvodnje opreme te montaže i instalacije 
opreme na terenu, na pozicijama: 

- Mehaničar-monter
- Elektromonter
- Programer 
Potrebno je više izvršilaca
Zahtevi:
• Srednja  ili visoka stručna sprema mašinske i elektro-struke (SSS/VSS)
• Tehničko poznavanje mehaničkih komponenti,  elektroinstalacija i 

mašinske i elektro montažne opreme
• Minimum 5 godine iskustva   u održavanju u proizvodnim firmama te 

proizvodnji i montaži mašinske opreme. elektroinstalacijama ili sličnim poslovima
• Spremnost za rad na terenu, timski i samostalni
• Odgovornost prema poslu, efikasnost i pouzdanost u radu
• Vozačka dozvola B kategorije
• Poznavanje engleskom jezika – srednji nivo
Nudimo:
• Fiksnu zaradu + bonus za terenski rad
• Plaćen svaki prekovremeni rad
• Definisane uslove za razvoj i unapređenje
• Obuke za rad, sertifikovane treninge
Opis posla:
• Instalacija i puštanje u rad opreme na terenu u okviru projekata
• Montaža, demontaža sklopova i kompletnih sistema
• Merenja i provera parametara opreme 
• Konstantno učenje i unapređenje znanja i veština
• Obuka od strane tima inženjera
• Transfer znanja na ostale zaposlene
• Kreiranje zapisnika i izveštaja
Zainteresovani kandidati svoje prijave i biografije mogu slati na adresu 

poštom:
Ciklopak Inženjering d.o.o. ul. Hemograd, lamela 2 – 1a , 26300 Vršac
ili elektronski na e-mail ciklopak@sezampro.rs

Prijavite se!
Nudimo ugovor na neodređeno i puno radno vreme (40 sati), sa sedištem u 

Hoče- Maribor i/ ili rad na montaži opreme širom ex YU, Evrope i celog sveta

Radujemo se vašoj prijavi.
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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

Пенушаво вино (шампањац) 
производило се овде у 
фабрици коју су основали 
грађевинар Јозеф Штарк, 
агент осигурања Ото Вајферт 
и другови у великој сали 
бившег хотела “Код енглеске 
краљице”, кратко пре 
избијања Светског рата, где 
се вештачки убризгавала 
угљена киселина. Ја сам 
основао фабрику шампањца 
у Великом Средишту (1918), 
у бившем замку Александра 
пл. Лазаревића, где се овај 
производио на француски 
начин, а стављен у промет под 
именом Шато Мерси (Chateau 
Mercy). У ту сврху се могу 
користити само првокласна 
екализирана вина, при чему 
сорта не игра неку нарочиту 
улогу.

Наше вино, скоро свих 
сорти, карактерише лепа 
зелена боја, коју поседују и све 
друге овдашње сорте. Вино 
отело о коме се сада говори 
само у прошлом времену (чија 
је производња забрањена 
новим прописима), имало је 
најлепшу тамну боју која се 
само може замислити и било је 
веома тражено (сада је ова боја 
ненадокнадива). У пешчари, 
коју убрајам у наше виногорје, 
кадарка даје добар шилер, али 
зачинак (Nebelblaue) тамо не 
сазрева потпуно.

Капетан у резерви Карл 
Вемзер, пасионирани 
виноградар и темељити 
посматрач, оргинални 
Вршчанин, који се много 
занима за увођење нових 
сорти даје следеће запажено 
мишљење о својим задњим 
огледима:

“Моји огледи са 
новоодгајаним и старим, али 
овде једва познатим сортама 
грожђа, дали су следеће 

резултате: код винске сорте 
- бувије (Bouvier) садржај 
шећера чешће је износио 
28%, код краљице винограда 
23 %, италијанског ризлинга 
23%, цирфандлера исто тако, 
александријског муската 
достигао је невероватних 
32%, мускат-отонела, мускат-
хамбурга и бекмана такође 
је садржај шећера био преко 
20% иако ове задње четири 
сорте се сматрају стоним 
сортама. Црна,побољшана 
сорта пети-бушет и прокупац, 
у потпуности одговарају 
мојим очекивањима. Бела 
радовина (порекло Мирковац) 
даје вино које има 12-13 
степени по Малигановој 
скали, што се многима чини 

невероватним и упркос 
високом садржају шећера, 
маста је увек киселкаста 
и веома ароматична те 
побољшава и чини питкијим 
наша сладуњава вина.

Од стоних сорти доказале 
су се следеће: афусали (Dattere 
of Bayrut), бугарско  експортно 

грожђе (ово у новије време 
има једну варијацију са 
укусом муската, која је код 
нас још непозната). За пробу 
исцедио сам од грожђа 
афусали 300 литара масте и 
то од натуралних бобица, а 
остварио сам 79 % вина са  
9,6 % алкохола. Еберт у Белој 
Цркви добио је у исто време 
од доброг грожђа вино јачине 
12,2 %. Даље, могу се сматрати 
успешним моји огледи са 
следећим врстама грожђа: 
Беле сорте - александријски 
мускат (из краљевских 
винограда у Смедереву), 
малаков узум (Ниш), чије 
су бобице највеће скоро 
величине бистричке шљиве, 
малага пефекцион, који се 
дуго држи, гибралтар, нешто 
изванредно, декалабрија (de 
Calabria), одлично, миленијум 
захтева високи рез на 4-5 
окца, ђеновезе, фонтенбло 
(Fontainbleau) је племенита 
сорта, чије су три варијације, 
пошто су без семена, погодне 
за припрему султанина (сувог 
грожђа), алмеира је славно 
шпанско извозно грожђе, 
које и овде у сваком погледу 
успева. Ружичасте и црвене 
сорте: малага розе, роза мина 
ди вака, врло велико зрно, 
сорте дренак, дуготрајно и 
не трули, голденшампион 
(краљев дренак) изразито 
велика бобица. Плаве сорте: 
лине, посебно фино, марко 
мароко (Marco Marocco), 
велико и овално, астрахан, 
мускатирано и веома 
добро се одржава. Мора се 
приметити да све споменуте 
сорте, спадају без изузетка 
у врсте са великим зрнима - 
бобицама, а које чисте савести 
могу препоручити да се 
гаје, уз услов да им се пружи 
одговарајућа нега.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (33)

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 24. 
БРОЈ 407, 12. МАРТ 1999.

МОДНА РЕВИЈА У “ШАМПИОНУ”

Након успешне модне ревије у Хотелу “Србија” која 
је одржана јесенас, ученици, Хемијско - текстилне 
школе поново су се представили јавности и то у  уторак, 
9. овог месеца. У Галерији биоскопа “Шампион” они 
су приредили нову 
модну ревију са 35 
модела од различитих 
врста материјала 
намењених деци и 
одраслима. Ученици 
су, истовремено, били 
и манекени.

- Све што смо 
приказали настало 
је у радионицама за 
практичну наставу 
ученика смера 
к о н ф е к ц и о н а р -
кројач, сазнали смо од 
Данијеле Барбулов, 
наставника практичне 
наставе. Креатори 
и шнајдери били су 
ученици друге и треће 
године, а заступљени 
су сви одевни 
предмети који се раде 
обавезно по плану и програму.

Поред Данијеле Барбулов, у припреми модне 
ревије са ученицима су радиле  и наставнице 
Оливера Михајловски и Цофа Перовски.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24. 
БРОЈ 407, 12. МАРТ 1999.  

НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА
У недељу, 28 фебруара 1999. у Вршцу је свечано 

представљена Недеља православља, у организацији Српске 
православне црквене општине Вршац. Започета је Светом 
архијерејском литургијом у 9,30 часова, у храму Светог 
Николаја, служио је његово преосвештенство Епископ 
банатски господин Хризостом са свештенством епархије 
банатске. У послеподневним часовима испред Саборног 
храма формирана 
је свечана литија уз 
присуство и учешће  
великог броја верника из 
епархије банатске. На челу 
поворке је била икона 
Богородице Бездинске, 
праћена многим иконама 
и црквеним барјацима, 
епископом, монаштвом, 
свештенством и 
верницима. Дуга литургија 
прошла је улицама 
Вршца, а по повратку у 
храм служен је Молебан. 
Саборни храм био је тесан 
да прими све људе добре 
воље.

Недеља православља 
празнује се од 842. године 
а празник је установила  
царица Теодора као 
помен на све хришћане 
који су страдали у 
гоњењима у одбрани 
икона у временима иконоборства или иконо клазме (рушење 
икона) које је начинило неописиве злочине и огромне штете 
православљу и његовој иконографији.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На квалификационом турниру у вршачкој Сали 
хемијско – медицинске школе одбојкашице Вршца 
освојиле су друго место што им је било довољно да 
изборе пласман у Другу савезну лигу. Изабранице 
тренера Михајла Пецикозе успеле су да остваре 
две победе из три утакмице, најпре су савладале 
Лавице из Новог Сада (3:1), потом Врбас (3:2) после 
велике борбе и драматичне завршнице у петом 
сету (18:16), а у последњој утакмици, која није имала 
резултатски значај, изгубиле су од Омладинца из 
Нових Бановаца са 0:3 (19:25, 9:25, 21:25).

У првој утакмици Лавице из Новог Сада дуго су 
одолевале у Сали Хемијско – медицинске школе, 
али су Вршчанке потврдиле да су квалитетнији тим.

Трећи сет био је одлучујући за коначан исход. 
Лавице су почеле са више енергије, повеле са 
9:2 и чинило се да су великом налету ка победи. 
Међутим, када је сервис преузела Милинковићева 
Вршчанке су смањиле предност Новосађански на 
само поен заостатка (10:9), да би после одличног 
смеча Јакшићеве и њена два ас сервиса, Вршац 
повео са 13:12. Од тог тренутка домаћи тим заиграо 
је као препорођен, гошће више нису добиле 
прилику да запрете. Трећи сет припао је Вршцу 
са 25:17 за вођство од 2:1 у сетовима.  У четвртом 

сету Вршчанке су у потпуности контролисале 
ситуацију на терену. Најпре су повеле су 12:7, 
гошће су узвратиле мини серијом 4:0 и на кратко 
дошле до даха, али је после тајм-аута Вршац поново 
доминирао у свим елементима и забележио победу, 
25:17 за коначних 3:1 у сетовима.

У утакмици другог кола Вршчанке и Врбашанке 
одиграле су меч чија завршница није била за 
љубитеље спорта са слабијим срцем. Драма је 
кулминирала у петом сету који је после велике 
борбе припао Вршцу резултатом 18:16, и тада је 
могло да почне велико славље јер је било јасно да 
су две победе сасвим довољне за пласман у Другу 
савезну лигу.

ОДБОЈКАШИЦЕ ВРШЦА ИЗБОРИЛЕ ПЛАСМАН У ДРУГУ САВЕЗНУ ЛИГУ

ДРАМА ПРОТИВ ВРБАСА СА ХЕПИЕНДОМ
ОДБОЈКА

“Вршац челенџ рејс” такозвана изазов 
трка по земљаним стазама, кроз природне 
препреке и шумске стазе, одржана је 
претходног викенда на Вршачком брегу. 
Град Вршац и Српски савез за фитнес и 

рекреацију су по први пут организовали 
једну овакву трку у нашем граду која је 
окупила негде око стотинак такмичара, 
што заиста представља један озбиљан број 
када су овакве трке у питању.

- Оно што ћемо, као Град 
наставити да радимо,  јесте додатни развој 
рекреативног спорта. Вршац челенџ 
рејс је надамо се први од многобројних 
у будућности. Успели смо да направимо 
овај догађај, у не баш сјајним временским 
условима, али у предивном природном 

амбијенту и надам се да ће сви такмичари 
понети лепе успомене и да ће се враћати, 
не само на неку трку, него и као туристи. 
Једноставно, Вршац има пуно тога да 
пружи туристима, истакао је Марко Рашић, 
члан градског већа за спорт.

ПРВИ “ВРШАЦ ЧЕЛЕНЏ РЕЈС” ОКУПИО ПРЕКО 100 ТАКМИЧАРА

ПОБЕДА РЕКРЕАТИВАЦА
АТЛЕТИКА

Одбојкаши Баната поразом су 
завршили такмичење у Првој Б 
савезној лиги. Изабраници тренера 
Игора Сантрача, у утакмици без 
резултатског значаја за Вршчане, 
изгубили су од другог тима Војводине, 
сачували опстанак, али нису остварили 
зацртани циљ. 

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 22. КОЛО
Рибница 2 - Футог  2 : 3
Бечеј - Лозница  1 : 3
К.Митровица - Топличанин  3 : 0
Кулпин - Ужице  3 : 1
Шумадија - Железничар 3 : 0
Банат - Војводина 2  0 : 3

ОДБОЈКА
ЗАВРШЕНА СЕЗОНА У ПРВОЈ Б ЛИГИ

ПОРАЗ БАНАТА ЗА КРАЈ
1.Шумадија 22 19 3 53

2.Војводина  21 18 3 53

3.МОК Топличанин 97 22 17 5 48

4.К.Митровица 22 13 9 42

5.Железничар 22 13 9 40

6.Кулпин  22 13 9 36

7.Футог  22 11 11 31

8.Ужице  22 9 13 33

9.Банат  22 8 14 22

10.Бечеј  22 5 17 16

11.Рибница 2 21 3 18 11

12.Лозница 22 2 20  8

Рукометаши вршачке Младости 
претрпели су два пораза у последње две 
утакмице Треће лиге Војводина исток, 
испали из трке за освајањем првог 
места и остаће без пласмана у виши 
ранг такмичења. Изабраници тренера 
Дамира Инђића најпре су у Центру 
Миленијум најпре убедљиво поражени у 
дербију сезоне од Рукометне академије 
Панчево (20:31), а потом су доживели 
дебакл и бламажу у Уздину (35:20) где 
су отишли са свега седам играча и без 
голмана.

ТРЕЋА РУКОМЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 
ИСТОК, 10. КОЛО

Униреа - Младост  35 : 20 
РА Динамо - Раднички 32 : 18
Владимировац - Нафтагас 26 : 18

РУКОМЕТ
ДВА ПОРАЗА ВРШЧАНА У НАЈСЛАБИЈЕМ РАНГУ ТАКМИЧЕЊА

КРАЈ НАДАЊА О ВИШЕМ РАНГУ

1.РА Динамо 9        9 0        0 18
2.Раднички 9        6 0        3 12
3.Младост 9        6 0        3 12
4.Јединство 8        4 0        4  8
5.Униреа  8        2 0        6  4
6.Нафтагас 8        2 0        6  4
7.Владимировац 9        1 0        8  2
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 22. КОЛО

Раднички (Зр) - ОФК Вршац  2 : 3
ОФК Бечеј 1918 - ОФК Кикинда  4 : 2
Борац (С) - Хајдук 1912  3 : 1
Јединство (СП) - Омладинац  2 : 1
Борац (Ш) - 1. Мај Рума  0 : 0
ОФК Стари Град - Раднички 1912 3 : 1
Динамо 1945 - Текстилац  3 : 2
Тиса - Феникс 1995   0 : 3

1.ОФК Вршац 22     15 5          2 50
2.ОФК Бечеј 1918 22     12 5          5 41
3.Феникс 1995 22     11 6          5 39
4.Текстилац 22     11 5          6 38
5.Раднички 1912 22     11 3          8 36
6.Борац (Ш) 22     10 6          6 36
7.Борац (С) 22      9 6          7 33
8.Омладинац 22     10 3          9 33
9.1. Мај Рума 22      8 6          8 30
10.Тиса  22      8 5          9 29
11.Динамо 1945 22      7 4         11 25
12.ОФК Стари Град 22      7 2         13 23
13.Раднички (Зр) 22      7 2         13 23
14.Хајдук 1912 22      6 3         13 21
15.Јединство (СП) 22      6 3         13 21
16.ОФК Кикинда 22      5 2         15 17

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 22. КОЛО

Борац - Омладинац ФАМ  3 : 1
Јединство (В) - Слобода  2 : 1
БАК - Бегеј   2 : 1
Црвена звезда (ВС) - Нафтагас  1 : 2
Слога - Младост   2 : 1
Јединство (БК) - Војводина 1928 6 : 2
Козара - Пролетер   6 : 0
Црвена звезда (РС) - Полет  1 : 1

1.Нафтагас 22      16 2          4 50
2.Јединство (БК) 22      15 3          4 48
3.Борац  22      12 5          5 41
4.Омладинац ФАМ 22      12 4          6 40
5.Слобода 22      11 6          5 39
6.Ц.звезда (РС) 22       8 6          8 30
7.Војводина 1928 22       9 3         10 30
8.единство (В) 22       9 3         10 30
9.Бегеј  22       7 8           7 29
10.Козара  22       6 8           8 26
11.Ц. звезда (ВС) 22       7 4          11 25
12.Младост 22       6 6          10 24
13.Полет  22       5 8            9 23
14.Пролетер 22       6 4           12 22
15.БАК  22       4 4           14 16
16.Слога  22       3 6           13 15

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 22. КОЛО

Партизан (Г) - Црвена звезда  2 : 1
Вултурул - Долина   2 : 2
Партизан (У) - Будућност (А)  3 : 2
Јединство С. - Раднички (К)  1 : 3
Спартак 1911 - Стари Тамиш  0 : 1
Југославија - Слога (БНС)  0 : 1
Потпорањ - Хајдучица  0 : 0

1.Раднички (К) 21     14 2         5 44
2.Долина  20     11 5         4 38
3.Будућност (А) 21     10 4         7 34
4.Потпорањ 21       9 6         6 33
5.Партизан (Г) 20     10 2         8 32
6.Долово (-1) 20     10 3         7 32
7.Хајдучица 21      9 5         7 32
8.Јединство С. 20      9 3         8 30
9.Партизан (У) 20      9 1       10 28
10.Ц.звезда 20      7 5         8 26
11.Вултурул 20      8 2       10 26
12.Слога (БНС) 21      7 5         9 26
13.Стари Тамиш 21      6 3        12 21
14.Спартак 1911 21      5 2        14 17
15.Југославија 21      4 4        13 16

Стадион код Скробаре, 
гледалаца 100, судија: Горан 
Тешановић (Србобран, стрелци: 
Илић у 10, Чигоја у 77. минуту 
за Раднички, Вујић у 18, 
Радисављевић у 51. и Лазевски 
у 55. минуту за ОФК Вршац.

РАДНИЧКИ: Носаљ, Ћушић 
(од 41. Крстинић), Марковић 
(од 70. Ковачевић), Јованов (од 
70. Дучић), Петковић, Туркуљ, 
Илић (од 65. Руњевац), Чигоја, 
Гајиловић, Новевски, Јанковић 
(од 65. Красић).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, 
Стојковић, Пајевић, Николић, 
Крстић (од 65. Терзић), 
Лазевски, Грек, Ф. Илић (од 83. 
Милићевић), Јовковић (од 46. 
Радисављевић), Вујић (од 65. 
М. Илић), Новаковић (од 78. 
Делић).

Фудбалери ОФК Вршца направили 
су још један корак ка титули. 
Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића забележили су важан 
тријумф у Зрењанину против 
Радничког и сада имају девет бодова 
предности испред другопласираног 
Бечеја. Вршчане није пореметило 
рано вођство Зрењанинаца, Вујић 
је донео изједначење у 18. минуту, 
и са резултатом 1:1, отишло се на 
одмор. У уводним минутима наставка, 
млади вршачки голгетер Војин 
Радисављевић постигао је погодак за 
вођство, а капитен Лазевски је четири 
минута касније практично обезбедио 
тријумф свом тиму. Раднички је 
ублажио пораз у завршници меча. 
Тренер ОФК Вршца Ненад Мијаиловић 
овако је оценио меч:

- Веома битна победа за нас, 
успели смо да преокренемо утакмицу 

у своју корист после раног гола 
домаћина и приведемо је крају. Врло 
брзо , већ у среду је нова утакмица 
и борба за оно о чему сањамо а 
то је Прва лига Србије. У госте нам 
долази добро организована екипа 
Тисе из Адорјана, наш циљ се није 

променио од од почетка првенства, 
а то је победа. Уз наше навијаче увек 
је лакше остварити циљ и ја их овом 
приликом позивам да и даље буду 
наш двамнаести играч, нагласио је 
стратег ОФК Вршца.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ НАСТАВИО НИЗ ПОБЕДА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ВРШЧАНИ ЈОШ КОРАК БЛИЖИ 
ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

РАДНИЧКИ (ЗРЕЊАНИН) – ОФК ВРШАЦ 2:3 (1:1)

ФУД БА Л

Пролећни првенац: млади гоглгетер ОФК Вршца Војин Радисављевић

Омладинци и кадети ОФК Вршца 
завршили су успешно регуларни 
део сезоне у Војвођанској лиги југ 
и пласирали се у доигравање за 
титулу првака односно пласман у 
најквалитетнији ранг такмичења 
у Србији. Омладинци су после 22 
кола освојили прво место у својој 
конкуренцији и у плеј-оф фазу 
пренели 10 бодова и стартоваће 
са треће позиције. У првом колу 
доигравања састаће се на Градском 

стадиону са новосадским Индексом. 
Меч се игра у четвртак са почетком 
у 15 часова.

Кадети су у својој конкуренцији 
заузели треће место после 22. 
одиграна кола регуларног дела 
сезоне и у плеј-оф фазу пренели 
су 11 бодова и стартоваће са треће 
позиције. У првом колу плеј – офа 
угостиће суботички Спартак на 
Градском стадиону, у понедељак, 25. 
априла. 

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ЈУГ 22. КОЛО

Раднички (Ш) - Петар Пуача  0 : 3
Инђија - Железничар  6 : 1
Раднички (Зр) - Раднички (НП)  5 : 0
Омладинац - Раднички (СМ)  1 : 1
ОФК Вршац - Петрика  2 : 1
ГФК Словен - Динамо 1945  5 : 2

1.ОФК Вршац 22 15 4 3 49
2.ГФК Словен 22 13 1 8 40
3.Петар Пуача 22 12 3 7 39
4.Раднички (СМ) 22 11 6 5 39
5.Петрика 22 12 1 9 37
6.Железничар 22 10 4 8 34
7.Динамо 1945 22 10 3 9 33
8.Омладинац 22 8 7 7 31
9.Инђија  22 9 4 9 31
10.Раднички (Зр) 22 9 2 11 29
11.Раднички (НП) 22 3 1 18 10
12.Раднички (Ш) 22 1 2 19  5

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ЈУГ 22. КОЛО

Подриње - Петар Пуача  4 : 0
Инђија - Железничар  0 : 4
Раднички (Зр) - Пролетер   4 : 1
Омладинац - Раднички (СМ)  2 : 3
ОФК Вршац - Петрика  0 : 3
ОДР - Динамо 1945   4 : 0
 
1.Петрика 22 17 4 1 55
2.ОДР  22 15 3 4 48
3.ОФК Вршац 22 14 5 3 47
4.Железничар 22 13 3 6 42
5.Инђија  22 14 0 8 42
6.Раднички (Зр) 22 13 3 6 42
7.Раднички (СМ) 22 10 2 10 32
8.Подриње 22 7 2 13 23
9.Омладинац 22 5 2 15 17
10.Пролетер 2006 22 5 2 15 17
11.Динамо 1945 22 3 2 17 11
12.Петар Пуача 22 2 0 20  6

ОМЛАДИНЦИ И КАДЕТИ 
ОФК ВРШЦА У ПЛЕЈ – ОФУ
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