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У предстојећем јунском уписном року за академску 
2022/23. годину у вршачкој Високој школи струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов“ конкурисаће 
будући васпитачи и струковне медицинске сестре/
техничари. Висока школа недавно је испунила све 
неопходне стандарде и добила уверење о акредитацији 
новог студијског програма и у прави час почеће са 
образовањем будућих медицинских радника имајући у 
виду да је потреба за медицинским кадровима све већа. 

Осим овог новог студијског програма, под кровом 
најстарије високошколске институције у Вршцу наставиће 
се високошколско образовање васпитача (на основним и 
мастер студијама), као и учитеља на Наставном одељењу 
београдског Учитељског факултета. Будући васпитачи и 
учитељи могу се образовати на два наставна језика - на 
српском и румунском језику. 

У наредној академској 2022/23. години у Вршцу индексе 
очекује 120 будућих струковних васпитача, 28 струковних 
медицинских сестара/техничара и 40 учитеља.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ И НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА СПРЕМНИ ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ БРУЦОША

У ВРШЦУ ЋЕ СЕ И ДАЉЕ ОБРАЗОВАТИ БУДУЋИ 
ВАСПИТАЧИ И УЧИТЕЉИ, А ОД ОВЕ ГОДИНЕ И 

СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

У Градском музеју Вршац одржана је музејска радионица за 
малишане. Дружење је организовано у сусрет великом хришћанском 
празнику, под слоганом “Васкрс долази, радост нам доноси”. Креативном 
украшавању васкршњих јаја придружила се и градоначелница Вршца, 
Драгана Митровић, са којом су учесници радионице разговарали о 
свом виђењу највећег хришћанског празника, а потом је уследило 
традиционално куцање јајима.

“Крајње је време било да почнемо да размишљамо о пролећу, сунцу, 
цвећу и наравно највећем хришћанском празнику Васкрсу, вођени тим 
лепим мислима у Вашем и нашем драгом Музеју одржана је Васкршња 
радионица „Васкрс нам долази, радост нам доноси.“ Осим што су имали 
прилику да искажу своју креативност, најмлађи су научили и нешто 
више о празничним обичајима, на пример, постоји више предања о томе 
зашто се јаја фарбају баш у црвену боју, а једно од најприхваћенијих је 
везано за Свету Марију Магдалину, која је након Христовог Васкрсења 
кренула у свет са корпом белих јаја, да проповеда вест о Христовом 
Васкрсењу. Када је дошла до римског цара Тиберија, рекла му је „Царе 
Тиберије, Христос је Васкрсао!“, на шта се он насмејао и рекао - „Христово 
васкрсење је могуће, исто као што је могуће да и та јаја која носиш у тој 
корпи, постану црвена!“. На њен поздрав- ХРИСТОС ВАСКРСЕ - сва јаја 
у корпи променила су боју и постала црвена.” објаснила нам је Ивана 
Ранимиров, директорка Градског музеја Вршац.

Радионице овог типа, уз игру и стварање, показало се из досадашњег 
искуства, да су један од најбољих начина за усвајање нових знања и 
усмеравање најмлађих ка неговању културе и традиције.

ДРУЖЕЊЕ ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА НА ВАСКРШЊОЈ РАДИОНИЦИ

КРЕАТИВНОСТ И ПРАЗНИЧНИ ОБИЧАЈИ

У просторијама Црвеног крста Вршац, 
у сарадњи са Заводом за трансфузију 
крви Војводине, у уторак је одржана 
друга априлска акција добровољног 
давања крви. И овога пута, акција је, 
због доброг одзива Вршчана, трајала 
нешто дуже него што је планирано, а 
од пријављених 69, крв је дало њих 61. 
Апел је и овога пута заиста неопходан, 
јер су залихе и даље значајно мање од 
оптималних:

- Нажалост, ситуација се 
није много променила, и даље су 
дефицитарне све крвне групе, а 
тренутно нам је нулта најпотребнија 
јер се најчешће и користи. Одређени 
број давалаца наводи да је код њих 
постајао страх од давања крви током 
пандемије корона вируса, без обзира на 
то што су били потпуно здрави, али дефинитивно 
сада како су попустиле мере имамо значајно 
већи број давалаца него у претходне две године. 
Нажалост, то и даље није задовољавајуће, па још 

једном апелујемо на све који могу, да дођу и дају 
крв“, поручује др Милица Војновић из Завода за 
трансфузију крви Војводине.

Пракса од минимум две месечне акције у Вршцу 

показала се као добра, а уз то, кад год 
је неопходно, организују се и ванредне 
акције:

“Оно што је јако важно да истакнемо 
јесте да су се од почетка године даваоци 
крви заиста вратили акцијама, из 
разлога што корона јењава. Редовни 
даваоци крви - мушкарци крв дају на 
три, а жене на четири месеца, и овом 
приликом заиста желимо да им се 
захвалимо што се редовно одазивају и 
чине најхуманије дело – дају крв за оне 
којима је то потребно“, истакла је Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац.

Једна јединица дате крви може 
да спаси три живота, а уз то, давалац 
контролише и одржава и своје здравље. 
Како кажу, на овај начин не дајете само 

крв, већ још један рођендан, још једну годишњицу, 
још једну ноћ под звездама, још један осмех, још 
један загрљај, и, најважније, још једну шансу. Твојих 
5 минута, нечији живот.

ДРУГА АПРИЛСКА АКЦИЈА ДДК У ВРШЦУ

ЈЕДНА ЈЕДИНИЦА КРВИ СПАШАВА ТРИ ЖИВОТА
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ПОТПИСАН УГОВОР 
СА МИНИСТАРСТВОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ВРЕДАН 1,7 

МИЛИОНА ДИНАРА
Град Вршац је јуче у Министарству 

животне средине потписао уговор о 
суфинансирању пројекта  пошумљавања 
деградираних површина Вршца и 
заштићеног подручја Вршачке планине 
- Мали Вршачки рит. Укупна вредност 
пројекта 1.699.977 динара од чега је 
Министарство животне средине издвојило 
1.000.000,00 динара, док ће Град Вршац 
учествовати са 699.977,00 динара.

У оквиру овог пројекта, биће посађено 
око 8 хектара нових шумских оаза у Малом 
Риту и шумском појасу код постројења за 
пречишћавање отпадних вода.

Предвиђени Дневни ред 16. по 
реду седнице Скупштине Града 
Вршца садржао је 24 тачке, а уочи 
почетка допуњен је са још 10. У првој 
тачки потврђен је мандат одборнику 
Александру Оморану, са листе Српске 
напредне странке, након чега је 
утврђено да седници присуствује 29 
од 45 одборника.

Начелница Градске управе, Славица 
Поповић, као и директори установа 
и предузећа чији је оснивач Град 
Вршац: Градски музеј Вршац (Ивана 
Ранимиров), Градска библиотека 
Вршац (Весна Златичанин), НП 
„Стерија“ (Снежана Удицки), КЦ Вршац 
(Давор Стојковић), Дом омладине 
(уместо в.д. директора Владимира 
Блануше члан Градског већа за 
омладину и спорт Марко Рашић), 
Апотекарска установа Апотека Вршац 
(председник Управног одбора Душица 
Панић), Историјски архив Бела 
Црква (Љиљана Радоњић), Центар 
за социјални рад Вршац (Мирјана 
Кнежевић), Туристичка организација 
(Татјана Палковач) и Технолошки 
парк (уместо в. д. директора Зорана 
Станимирова члан Градског већа 
за инфраструктуру Дејан Чебзан) 
поднели су Извештаје о раду, које 
су одборници једногласно усвојили. 
Директор ЈКП „Други октобар“, Јован 
Кнежевић, предочио је одборницима 
Информацију о степену усклађености 
планираних и реализовани 
активности за 2021.годину и добио 
сагласност одборрника на нови 
Ценовник одржавања и заштите 

јавних зелених површина.       
Донета је Одлука о изради 

измене и допуне Плана детаљне 
регулације граничног прелаза Ватин, 
као и више одлука о имовинско-
правним односима на различитим 
катастарским парцелама.

Најављена је изградња затвореног 
базена у Вршцу, јер су се, како је 
истакла начелница Одељења за 
просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство, Зорица Поповић, 
стекли су се услови за израду техничке 
документације за овај пројекат као и 
за извођење конкретних радова. Сви 
ови послови дефинисани су усвојеним 
Планом детаљне регулације дела 
блока 13 у Вршцу, који обухвата 

ревитализовани Градски и помоћни 
стадион, Центар Миленијум и околину.    

Усвојени су Програм праћења 
буке у животној средини и Програм 
контроле квалитета ваздуха на 
територији Града за 2022. годину и дата 
претходна сагласност на Правилник о 
раду ДОО „Хелвеција“ Вршац.

Разматрано је и усвојено више 
Решења о разрешењу и именовању 
чланова управних, надзорних, и 
школских одбора, као и Решење 
о разрешењу в.д. директора 
Апотекарске установе Апотека 
Вршац, Драгане Анђић, због поднете 
неопозове оставке, и именовање на ту 
функцију дипломираног фармацеута 
Вукосаве Јанковић.

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА

ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ ПОНОВО 
ПОДРЖАО “ПАЈИНЕ 
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ”

Већ трећу годину заредом Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину АП 
Војводине подржава пројекте ОШ,, Паја 
Јовановић “, Вршац, у циљу афирмације 
школског  спорта. Школске 2019/20. у 
питању је био пројекат “Спортом до успеха 
и интеграције”, а од прошле године у 
школи се, управо у години Олимпијских 
игара, неговао олимпијски дух, те су 
започете “Пајине олимпијске игре” које су 
већ традиционално подржане од стране 
Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину. Овим пројектом врата школе 
се отварају спортским клубовима града, а 
ученици и ученице су у могућности осим 
да се упознају са техникама и вештинама 
разних спортова, и да се прикључе 
тренирању истих. Овогодишњи пројекат 
на конкурсу је добио 60.000,00 динара, а 
средства су намењена за набавку мајица за 
учеснике.

Ослонац и сарадњу у реализацији, 
“Пајиних олимпијских игара 2” пружа 
Спортски савез и Град Вршац.

У Вршцу је у уторак, 26, априла, 
свечано отворен новоизграђени 
погон компаније “Профимонт”. Реч је 
о инвестицији вредној 50 милиона 
динара која је реализована уз помоћ 
гранта Владе Републике Мађарске кроз 
програм фондације “Просперитати” 
из Суботице. Компанија “Профимонт” 
је породична фирма из Вршца, која 
послује већ 30 година и бави се 
производњом челичних конструкција, 
ограда и осталих производа од 
гвожђа. Бројне вршачке привреднике, 
предузетнике , представнике локалне 
самоуправе и партнера на пројекту 
поздравио је Игор Готхенц, власник 
породичне компаније “Профимонт”.

- Много више од овог објекта су 
позитивна искуства наших партнера, 
преточена у дугогодишња искуства. 
Без обзира што је данас метал, роба 
са којом је јако тешко радити, ми 
ову чврсту сировину претварамо 
у најбоља дизајнерска и техничка 
решења према захтевима и потребама 
наших клијената, нагласио је Готхенц.

На свечаности отварања овог 
погона присуствовали су и партнери 
из фондације “Просперитати” 
која руководи грантовима Владе 
Републике Мађарске у АП Војводини.

- Драго нам је што је наша 
фондација и на територији Јужног 
Баната успела да, да подстрек 

развоју предузећа које настоји да 
интензивира и ојача привредни 
развој овог региона. Фондација 
“Просперитати” прати пројекте који 
се базирају на стратешким циљевима 

Србије, а у складу са регионалном 
политиком развоја Европске Уније, 
изјавио је у свом обраћању проф. Др 
Имре Нађ, председник фондације 
“Просперитати”.

Град Вршац поздравља храброст 
приватних предузетника да прошире 
свој посао у нашем граду и изражава 
задовољство што је локални развој 
препознат од стране иностраних 

партнера који су спремни да уложе 
значајна средства у даљи напредак 
оваквог вида пословања.

- Локална самоуправа одлучно 
стоји иза свих инвестиција у нашем 

граду, а и у будућности ћемо још 
јаче подржати сваког ко буде желео 
да инвестира у Вршцу и допринесе 
отварању нових радних места за наше 
суграђане. Нека ова инвестиција буде 
пример и осталим предузетницима, да 
остану у свом граду и негују породичну 
традицију, истакла је градоначелница 
Вршца Драгана Митровић.

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 50 МИЛИОНА ДИНАРА
СВЕЧАНО ОТВОРЕН НОВОИЗГРАЂЕНИ ПОГОН КОМПАНИЈЕ “ПРОФИМОНТ” У ВРШЦУ
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За Вршчане и госте, Вршац и 
околина нуди мноштво могућности за 
одмор у природи током првомајских 
празника. 

-У понуди су многе пешачке стазе 
за љубитеље шетњи, за авантуристе 
су ту екстремни спортови и клуб 
„Изазов“, док породицама са малом 

децом одмаралиште „Црвени крст“ 
нуди игралишта и мини зоолошки врт. 
У Туристичком инфо центру на брегу 
можете се информисати о свему што 
вас занима – каже Јасна Живковић из 
Туристичке организације Вршца. 

И ове године у понуди је 
организовани превоз од града до 
брега, а полазак из града је испред 

стајалишта Шинковић, док су успутне 
станице преко пута Бакић колора, 
код школе „Никола Тесла“ и код 
„Хелвеције“. 

- Препоручујемо да посетите 
Загајичка брда и село Шушара, где 
ћете уживати у шетњи и у чаробним 
пешчаним динама, а љубазни 

домаћини ће вам пружити све што вам 
је потребно за један угодан и пријатан 
боравак – додају у Туристичкој 
организацији. 

Искусни излетници препоручују 
и одлазак у Мало Средиште, винско 
село Гудурица, посету подрумима на 
Винском путу и манастирима Месић и 
Мало Средиште.  

ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ У ВРШАЧКОМ КРАЈУ 

ОБИЉЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ИЗЛЕТНИКЕ 

Туристички инфо центар

Каштел Маријета у Шушари

Загајичка брда

Изложба Градског музеја 
Вршац „Уметност фармације – 
од биљке до таблете“, ауторке 
Љиљане Бакић, нашла се 
у ужем избору награде за 
најбољи музејски пројекат у 
2021. години у нашој земљи, 
коју додељује ИЦОМ Србија. 

- Ова изложба је део наше 
сталне поставке у депандансу 
„Апотека на степеницама“, 
веома је добро прихваћена и 
запажена и од Вршчана, као 
и од шире музејске публике. 
За нас је велика част, али и 
изузетна одговорност што 
смо се нашли међу онима који 
презентују музејску делатност 
у најлепшем смислу – рекла је 
Ивана Ранимиров, директорка 
Градског музеја Вршац. 

Свечана додела награда и 
захвалница биће одржана 18. 
маја у Југословенској кинотеци, 
на Међународни дан музеја. 

ВРШАЧКА ИЗЛОЖБА МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ 

„УМЕТНОСТ ФАРМАЦИЈЕ“ ЉИЉАНЕ БАКИЋ 
У ТРЦИ ЗА НАЈБОЉИ МУЗЕЈСКИ ПРОЈЕКАТ  
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Кажу да случајни сусрети 
најчешће одређују људску 
судбину. Тако је било и са Вањом 
Црнобрњом (21), талентованим 
контрабасистом из Вршца, који 
је највећи гудачки инструмент 
почео да свира сасвим случајно, 
а данас је то његово животно 
опредељење. Тренутно је на 
последњој години Музичке 
академије у Љубљани, коју је 
као посебно надарен таленат 
уписао још са 18 година. У плану 
му је да ту заврши и мастер 
студије, након чега би волео да 
се врати у родну Србију.

Од своје пете године Вања 
је посвећен музици. Најпре 
је свирао виолину, да би 
основну музичку школу „Јосиф 
Маринковић“ у Вршцу уписао 
на одсеку за клавир. Схватио 
је, међутим, да то није за њега, 
па је као десетогодишњак 
направио једногодишњу паузу 
од музике. Тада се догодио 
обрт, који га је профилисао у 
једног од најталентованијих 
младих контрабасиста са ових 
простора.

- Класи мог млађег брата 
Уроша, који је тада уписао 
хармонику, недостајао је 

к о н т р а б а с и с т а , 
па је његова 
професорка питала 
да ли бих ја хтео да 
пробам да свирам 
тај инструмент. О 
њему до тада ништа 
нисам знао, али сам 
пристао. Тек тада сам 
схватио да тај дубоки 
звук, који ми је одувек 
пријао, у ствари 
прави контрабас. 

Тако се родила љубав за цео 
живот – прича нам Вања.

Од тада је на сваком 

такмичењу освајао прво место. 
Само једном био је други. На 
тим наступима приметили 
су га из престижне Школе за 
музичке таленте у Ћуприји, 
коју је на њихов позив и уписао 
са 15 година. Тамо је, као 
гостујућем професору, посебно 
запао „за ухо“ чувеном Зорану 
Марковићу са љубљанске 
академије, на чију препоруку 
је, када је био трећа година 
средње школе, и отишао у 
Словенију. 

- Услов да раније упишем 

академију био је да упоредо 
завршим и трећу и четврту 
годину општег образовања, 
као и да на пријемном имам 
максималних сто бодова. Гулио 

сам кожу на прстима вежбајући 
свирање и успео да остварим 
свој циљ – поносан је наш 

млади саговорник. - 
Задовољан сам животом 

у Словенији. Овде је студирање 
бесплатно, а могућности за 
напредак велике. Важно ми је 
и што се на нашем факултету, 
за разлику од већине других, 
и даље одржава настава, па, 
без обзира на корону, имамо 
свакодневне пробе и озбиљне 
наступе широм региона.

Колико је овај момак упоран, 
талентован и свестран, говори 
и то што је тренутно у чак 
четири академска оркестра 
– симфонијском, барокном, 
камерном и џез оркестру. Док 

је живео у Вршцу, свирао је и са 
тамбурашима и фолклорашима, 
а уме да музицира и на бас 
гитари и усној хармоници.

Ј.Ј. Баљак

ВРШЧАНИН ВАЊА ЦРНОБРЊА МЕЂУ НАЈТАЛЕНТОВАНИЈИМ КОНТРАБАСИСТИМА СА ОВИХ ПРОСТОРА

СЛУЧАЈНА ЉУБАВ ЗА ЦЕО ЖИВОТ
Музичку академију у 

Љубљани уписао са свега 
18 година, на препоруку 
чувеног професора Зорана 
Марковића

МУЗИЧКА ПОРОДИЦА

Вања је настарији од тројице браће у породици 
Црнобрња. На понос родитеља Марине и Кристјана, и 

Урош (17) и Душан 
(9) нагињу ка 
музици, али имају и 
друга интересовања. 
Урош упоредо 
са гимназијом и 
средњом музичком 
школом, где учи џез 
певање и клавир, 
ванредно похађа и 
средњу медицинску 
школу у Новом Саду 
и све то са одличним 
успехом. Душан је 
свирао виолину, 
а сада се више 
фокусирао на тенис.

ТРЖИШТЕ ЕВРОПЕ

Контрабасиста на 
тржишту Европе нема 
довољно, па је лакше 
доћи до посла у неком 
добром оркестру, за 
разлику од, рецимо, 
виолиниста, којих има 
на хиљаде. Уколико бих 
наставио да се бавим 

класичном 
музиком, 
најисплативије 
би било да 
одем у Аустрију, 
Немачку или 
Норвешку, јер 
су тамо највиши 
стандарди. Али, 
Србија је увек 
најбоља опција. 
Ту сам свој на 
своме – каже 
Вања Црнобрња.

Србија увек најбоља опција: Вања Црнобрња

Наступ у Градском музеју

Вања Црнобрња са браћом, Урошем и Душаном



ПЕТАК •  29. април 2022.ВРШАЧКА КУЛА6

 Ради се о најмлађем периоду праисторије 
и траје до почетка нове ере. Дели се на два 
периода:

• 800-500 година п.н.е: старије гвоздено 
доба или период Халштата (по локалитету у 
Аустрији)

• 500-до краја првог миленијума: млађе 
гвоздено доба или период Латена (по 
локалитету у Швајцарској)

Ово је доба када је почела масовна производња 
предмета од гвожђа, а по први пут се појавио и ковани 
новац. Накит и оружје били су све распрострањенији, уз 
све јачу експлоатацију руда. Од гвожђа се израђују мачеви, 
бодежи, врхови копаља, врхови стрела, али и коњска 
опрема као и разно друго оруђе. Предмети од бронзе су и 
даље у широкој употреби, те се од бронзе и даље масовно 
производе игле, фибуле, привесци, фигурине, разни пехари 
и друге посуде; од овог метала се израђују и секире, мачеви, 
ножеви и друго оружје, али у мањој мери. Друштвено 
раслојавање бивало је све веће; чести сукоби, пљачке и 
немири за неке су резултовали порастом овоземаљских 
богатстава и утицаја, док су за баш све људе оног доба 
значили рапидно смањење духовних вредности. Увећавало 
се становништво, обликовали су се трговачки путеви и везе, 
настајале су племенске заједнице, стварала се племенска 
аристократија; некада заједничко земљиште делило се на 

територије које су својатала разна племена. Сточарство је 
и даље било водећа привредна грана иако су се виђенији 
ратници све чешће одвајали од било каквог рада, насеља 
су се подизала на узвишењима, утврђена, и убрзано су се 
развијала (често су ништа мање брзо пропадала, похарана). 
За госте, а нарочито за путнике-намернике више није било 
срдачне добродошлице, већ само мера крајњег опреза 
док се не утврди са којом намером придошлица стиже – да 
тргује или да пљачка. 

Током гвозденог доба овим крајевима махом су 
крстарили Скити, Кимерци и Келти; на путу према западу 
Кимерцима су се придружила и разна друга племена, тако 
да се они у Панонској низији појављују етнички и културно 
знатно промењени, као тзв. Трако-Кимерци. Келти су више 
од две хиљаде година остављали своје трагове на подручју 
које се протезало од Шпаније до Турске, да би се на овим 
просторима једним делом стопили са домородачким 
становништвом, а насталу популацију антички писци 
називају Скордисцима. Неколико векова пре наше ере 
Скордисци склапају савез са суседним Дачанима, не би ли 
пружили отпор надолазећој римској сили која покушава да 
допре све до Дунава. Што се Келта тиче, живели су у складу 
са природом, сматрају се пријатељима дрвећа и животиња, 
али су их многи антички писци сматрали варварима, нпр. 
због бизарног обичаја сакупљања глава палих непријатеља 
или због језивих обреда жртвовања. Њихови врачеви, 
друиди и у модерној свести важе за симбол мудрости 
и познавање природе, као и за архетипове врачева и 
мађионичара, учењака и свештеника. Прослава Ноћи 
вештица или Самхаина такође потиче из келтског фолклора. 

Што се видљивих остатака гвозденог доба у Вршцу 
и околини тиче, постоје индиције да је поље хумки на 
тромеђи Пландишта, Маргите и Ватина келтског порекла. На 

то указују појединачни налази пронађени у близини тумула 
(хумки), а ту је и чињеница да су се током гвозденог доба 
сахрањивања вршила у некрополама које су се састојале 

од групе тумула. Сахрањивање се вршило на два начина, 
инхумацијом (покојник је спуштан у земљу, попут данас) као 
и кремацијом. У стручној литератури се наводи 63 локалитета 
из овог периода, међу којима су најзначајнији они у околини 
Великог Средишта, на Жидовару код Орешца, на локалитету 
„Ат“ иза фабрике чоколаде, на Магарећем брду на Вршачким 
планинама и на локалитету „Старо Село“ код Потпорња. 
Сматра се да обронци Вршачких планина обилују налазима 
из овог периода, о чему сведоче и тзв. градине, рушевине на 
узвисинама у виду великог наслаганог камења.

Публикација „Археолошка налазишта у Србији“ из 1951. 
године садржи податак, заправо белешку Феликса Милекера 
коју цитира Милутин Гарашанин: “На Капелском Брду у Вршцу 
откопана је по Милекеру, једна секира од нефрита. Милекер 
наводи да се на северној падини Капелског Брда налази 
велико преистори(ј)ско насеље, које по Јанкулову, припада 
халштатском периоду. По овом последњем писцу постоји 
овде „гето-дачко ушорено гробље“(?).“ Изворна публикација 
Феликса Милекера из које је податак преузет је издата 
1897. године под називом „Délmagyarország régiségleletei a 
honfoglalás előtti időkből” (Антички налази Јужне Угарске из 
времена пре освајања државе). Публикација нажалост није 
преведена на српски језик.

Аутор је локалитету који се налази на платоу између 
некадашњег хотела „Турист” и цркве Светог Теодора 
Вршачког посветио читаво поглавље. Наводи да га је у 
неколико наврата истраживао, прво 4. септембра 1880. 
године, да се локалитет налази у близини јарка „Постклинге” 
(познатији под називом „Ђавоља јазбина”, „Teufelschlucht” 

и „Ördögárok) који раздваја брдо „Миса” од брда на којем 
се налази Кула, у близини виле „Quisisana” Johana Cofmana 

ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ 6

ГВОЗДЕНО ДОБА 
(ОКО 1000. ГОДИНЕ П.Н.Е. ДО ПОЧЕТКА НОВЕ ЕРЕ)

Формација стена на брегу која подсећа на градину, на падини Лисичије главе, у близини локалитета на којем је 
пронађено оружје које је вероватно припадало Келтима

Келти

Плато на којем је било насеље
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грађене 1891. године. Брежуљак са платоом је у заветрини, 
у близини је неколико извора пијаће воде, дрвне грађе и 
дивљачи вероватно никада није недостајало, а са платоа се 
отвара видик од севера до југа, што нам говори да се радило 
о стратешки веома погодном и важном месту. Милекер 
наводи да је пронашао гомилу керамичких уломака, чак 50 
огњишта, као и бројне остатке људских костију; пронашао 
је и фигурину коју није датирао, али која би по својим 
атрибутима могла да припада периоду Халштата (око 500 год. 

п.н.е.), будући да су 
на фигурини видно 
истакнути мушки 
атрибути у виду 
бркова, витког 
је стаса, док су 
фигурине из рањих 
периода биле у 
великој већини са 
женским атрибутима, 
заобљеног тела и 
стилизоване без 
фацијалне пластике. 
Фигурина подсећа 
на келтске представе 
ратника, а керамика и 
облик насеља у виду каменог круга упућује 
на Келте, евентуално Трачане, Илире 
или Гето-Дачане; свака је претпоставка 
валидна, будући да се ради о народима 
који су настањивали ове пределе током 
првог миленијума п.н.е. и оставили бројне 
и видне трагове, а чији су обичаји и 
култура били веома слични те их је тешко 
разликовати. Да ли се радило о сталном 
насељу или о логору, не можемо да знамо 
без детаљног (модерног?) истраживања 
у виду геомагнетног скенирања, будући 
да се камени круг који се види како из 
сателита, тако и из данашњег клуба „Изазов”, 
простире сасвим извесно и у дубину. Аутор 
ових редова ће локалитет са великом дозом 
резерве назвати мегалитским, будући да у 
свакодневном говору „мегалитско” означава 
нешто велико, грандиозно, док савремени 
археолози под мегалитским подразумевају и 
мање грађевине, све док су зидане од камена. Истраживање 
би показало да ли се радило о људској творевини, или 
природној коју су због 
камења поређаног у 
круг изабрали будући 
„станари”. Милекер 
уз насеље наводи и 
гробље на југозападној 
падини брежуљка, 
али још приликом 
писања публикације, 
дакле крајем 19. 
века, са жаљењем 
констатује да се због 
садње винограда и 
преоравања терена 
трагови насеља и 
гробља све мање 
виде... међутим, развој 
технологије, у овом 
случају употреба 
Google Maps пограма 
и снимака из ваздуха, у 
комбинацији са старим фотографијама и разгледницама на 
којима су видљиве виле, виногради, као и читав плато без 
растиња, омогућио је тачно (поновно) лоцирање локалитета, 
и сада се поставља питање каква би се грађевина показала 
када би се око камења разгрнула земља, а брежуљак добио 
озбиљно истраживање... 

Јужна страна брда Миса из сателита, плато са насељем

Фигурина пронађена на северној 
падини брда Миса

Постоје индиције да су ланац хумки на тромеђи 
Пландишта, Маргите и Ватина зидали Келти

Вотивна секирица

Северна страна брда Миса, на којој је Феликс Милекер пронашао келтско, или дачко гробље, насеље и камену 
формацију која је могла да представља светилиште

Гвоздени 
мачеви из 
периода 

Халштата
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Барселона ће са новим суперкомпјутером Маре Нострум 5, чија се 
инсталација очекује до краја ове године, повратити водећу позицију 
на европској мапи суперкомпјутера.

Маре Нострум 5 ће бити 15 до 20 пута јачи од садашње верзије Маре 
Нострум 4, који је други најјачи суперкомпјутер у Европи и 13. у свету, 
и 10.000 пута бржи од прве генерације овог компјутера направљеног 
2004, који је у то време био најјачи на старом континенту.

Радови на инсталацији најновије верзије овог суперкомпјутера 
већ су почели у Барселона компјутинг центру (БСЦ), који је група 
новинара из Србије посетила у оквиру пројекта Пулс Европе, преноси 
Бета.

Новинари су имали прилику да виде и да се упознају с начином 
рада суперкомпјутера Маре Нострум 4, смештеног у капели Торе 
Ђиорна из 19. века, коју је Политехнички универзитет Каталоније у 
Барселони уступио БСЦ-у почетком 2000-их.

Маре Нострум 5, који би требало да буде спреман за рад 
наредне године, имаће максималну обрачунску снагу од 200 
петафлопа, што значи да може да изврши 200 милиона милијарди 
(200.000.000.000.000.000) операција у секунди.

Његова намена биће пре свега за европска медицинска 
истраживања, укључујући лекове, вакцине и симулације ширења 
вируса, као и за климатска предвиђања, развој вештачке 
интелигенције, обраду „биг дата” и бројна друга научна истраживања.

Укупни трошкови за куповину, инсталацију и рад током пет 
година износиће 223 милиона евра, а половину буџета финансираће 
Европска унија.

Маре Нострум 4 је 2021. године зарадио 47,2 милиона евра, од 
чега 9,2 милиона од шпанске и каталонске владе, а 21,6 милиона од 
Европске комисије.

Овај суперкомпјутер зарађује тако што изнајмљује коришћење 

на одређено време. БСЦ користи само 20 одсто капацитета 
суперкомпјутера, а остатак деле Шпанска мрежа суперкомпјутера и 
европска мрежа PRACE, тако да је доступан истраживачима из целе 
Европе.

  Извор: Политика

Одбрана од Сарацена * 
Данашњи Ватикан је најмања 
држава на свету површине 
око 0,44 квадратна километра. 
Смештена у западном делу 
Рима, на десној обали реке 
Тибар, обухвата више цркава, 
тргова, зграда и вртова 
опасаних зидинама чија је 
градња почела још у 9. веку. 
Арабизовани муслимани 
познатији као Сарацени стално 
су нападали Ватикан, па је папа 
Лав Четврти наредио изградњу 
заштитних зидина града чији 
се остаци и данас виде. Много 
касније, папска држава је 
стекла поседе изван градских 
зидина, око 12 цркава и зграда 
и летњу папску резиденцију у 
близини данашњег Рима.

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ЗАШТО СУ 

ГРАЂЕНЕ ЗИДИНЕ 
ВАТИКАНА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Индонезијски вулкан Анак Кракатоа данас 
ушао je у ерупцију са избацивањем облака 
пепела до 3.000 метара изнад мореуза Сунда, 
који се налази између острва Јаве и Суматре.

„Још бележимо непрекидне ерупције са 
густим облацима који се крећу између 500 
и 3.000 метара изнад врха”, саопштила је 
тамошња геолошка служба.

Анак Кракатоа или „дете Кракатоа”, 
вулканско острво издвојено од вулкана 
Кракатоа, био је у ерупцији више од 20 пута 
последњих недеља.

Власти су наложиле становницима да 
избегавају зону вулкана око два километра. 
Препоручено је ношење маске као заштите од 
пепела. Последња велика ерупација вулкана 
била је 2018. године. Тада је изазван цунами 
у којем је страдало 429 људи, док је неколико 
хиљада остало без крова над главом.

Индонезија, архипелаг од 17.000 већих 
или мањих острва, налази се на такозваном 
„ватреном појасу Пацифика”, подручју снажних 
сеизмичких активности. У тој земљи има готово 
130 активних вулкана, преноси Бета.

Извор: Политика

Први потпуно приватни тим астронаута који је 
икада летео на Међународну свемирску станицу 
безбедно се спустио у Атлантик код обале Флориде 
у капсули Кру драгон компаније Спејсекс. Тиме 
је завршена двонедељна научна мисија која је 
оцењена као прекретница у комерцијалном 
свемирском лету.

Капсула Спејсекса, у којој је било и четворо 
туриста, на челу са пензионисаним астронаутом 
НАСА који је сада потпредседник тексашке 
компаније која стоји иза мисије, Аксиом Спејс, 

слетела је падобраном у море након шеснаестог 
спуштања из орбите, преноси Танјуг. Иначе, 
слетање је првобитно било планирано за 
прошлу среду, али је повратни лет одложен због 
неповољног времена.

Чамац за спасавање са трочланим тимом стигао 
је до Кру Драгона неколико минута касније. Капсула 
је подигнута из мора на палубу већег брода за око 
40 минута и отворена је како би астронаути могли 
да изађу.

Извор: Политика

У ИНДОНЕЗИЈИ ЕРУПЦИЈА ВУЛКАНА 
АНАК КРАКАТОА, ОБЛАК ПЕПЕЛА 

ВИСОК 3.000 МЕТАРА

БАРСЕЛОНА ПРАВИ НОВИ НАЈЈАЧИ 
СУПЕРКОМПЈУТЕР У ЕВРОПИ

ПРВИ ПРИВАТНИ ТИМ АСТРОНАУТА 
СПУСТИО СЕ КОД АТЛАНТИКА
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Радовима у Сенти те скидањем шина са 14,3 километра 
дуге пруге Петроварадин – Беочин, на којој возови не 
саобраћају још од 2007. године, почела је демонтажа 435 
километара старих пруга у Србији. Ради се о великој акцији 
Инфраструктуре железница Србије, којом је предвиђена 
демонтажа и уклањање старих шина и железничке 
инфраструктуре на петнаест локалних пруга у Србији у 
наредне две године, а готово 400 километара је у Војводини. 
На неким од ових пруга возови не саобраћају и преко 
четрдесет година. Реч је о пругама чије функционисање и 
одржавање ни на који начин није било исплативо, а било 
какве нове инвестиције и поправке немају ни економско, ни 
саобраћајно оправдање. Било је претходних деценија више 
покушаја да се уради овај велики посао и реши проблем 
старих пруга у Србији, али су се неуспешно завршавали. 

Након спроведеног поступка јавне продаје, 
Инфраструктуре железница Србије потписала је уговор са 
компанијом ЗГОП из Новог Сада о продаји шина, скретница, 
скретничких делова и колосечног прибора који се буду 
добили приликом демонтаже петнаест пруга у Србији 

као секундарних сировина. Реч је о око 25 хиљада тона 
секундарних сировина, чијом продајом је Инфраструктура 
железнице Србије остварила приход од око 302 милиона 
динара. Демонтирањем и уклањањем старих железничких 
инфраструктурних капацитета који одавно више нису у 

употреби, Инфраструктура железнице Србије ослободиће и 
око  590 хектара земљишта у инфраструктурном и пружном 
појасу, у 26 општина широм Србије, које ће локалне 

самоуправе моћи да користе за најразличитије намене и 
у складу са својим потребама. Тако ће земљиште са кога 
буду уклоњене пруге моћи да се користи за изградњу нових 
путева, спортске садржаје, бициклистичке или трим стазе 
и друге намене, а биће створени и услови за бољу и лакшу 
саобраћајну повезаност и инфраструктурни развој ових 
локалних самоуправа. 

У наредне две године биће демонтиране и уклоњене 
следеће пруге у Србији: Бечеј – Сента (35,8 км), Сента – 
Кањижа (17,07 км), Сечањ – Јаша Томић (10,36 км), Сомбор 
– Бачки Брег (25,33 км), Сомбор – Риђица (28,11 км), 
Владимировци – Ковин (40,9 км),  Бечеј – Врбас (36,92 км), 
Зрењанин фабрика – Вршац (81,2 км), Хоргош – Кањижа 
(13,51 км), Каравуково – Бач (13,4 км), Петроварадин – 
Беочин (14,35 км), Жабаљ – Бечеј деоница Чуруг – Бечеј (31 
км), Кикинда – Банатско Аранђелово (32,91 км), Сомбор – 
Апатин фабрика (21,6 км), Сопот Пожаревачки – Костолац 
(32 км). 

Извор: НС репортер 

ДЕМОНТИРА СЕ ПРУГА ПЕТРОВАРАДИН – БЕОЧИН 
ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

На кикиндским сокацима 
млади и стари протеклог петка 
дружили су се уз кокице, крофне 
и ракију, а весеље је увеличала 
и жива музика. Некада се 
веровало да прескакање 
упаљених снопова кукуруза, 
грана и сламе, тера зле духове, 
вештице и болест. Ове године 
породица Рељин била је 
домаћин за Лазарицу, а како 
истичу супрници Јелена и Иван 
циљ им је да очувају традицију 
и науче млађе нараштаје о овом 
обичају. 

- Након што две године није 
било паљења ватри у нашој 
улици, супруг и ја решили смо да 
организујемо Лазарицу. Имамо 
три ћерке, три зета и шесторо 
унучића и желели смо да им 
покажемо како је то некада 
било. Иако смо планирали, због 
ветра нисмо успели да кокамо 
кокице на ватри која се прескаче 
– каже Јелена Рељин. 

Иван напомиње да припреме 
нису изискивале пуно труда. 

- Иако немамо снопове 
тулаја, ватру смо палили уз 

помоћ балираног тулаја. 
Поред породице и пријатеља, 
придружиле су нам се и комшије. 
Свако је донеп понешто, пиће, 
храну, а најважније је да су 
сви дошли са добром вољом – 
додаје Иван Рељин. 

Прескакању ватре није 
одолела ни Тања Марин која је 
из Новог Сада дошла управо 
због овог обичаја који се негује 
још само у нашем крају. 

- Одушевљена сам овим 
обичајем и жао ми је што га 
нема и у осталим крајевима. 

Знам за симболику, да је добро 
прескочити ватру и испоштовала 
сам обичај – напоменула је Тања 
Марин. 

Ватра има симбол топлине и 
васкрсења, а деца, млади, али и 
они старији радо су прескакали 
Лазарицу. И поред опрљених 
трепавица и косе, до дубоко 
у ноћ трајало је дружење код 
Чваркових. 

А.Ђ. 
Извор: Нове кикиндске новине 

ЧВАРКОВИ И ГОСТИ ОТЕРАЛИ ЗЛЕ ДУХОВЕ  

Од суботe, 23. априлa у Сомбору 
почиње са радом Дечија пијаца. 
Сваке суботе на Тргу Светог тројства 
од 6 до 11 сати најмлађи ће моћи 
да продају ствари које им више 
нису потребне, а роба мора да буде 
половна и не сме да има етикету 
или буде запакована. Такође, 
није дозвољена продаја хране и 

козметике. У улози продаваца могу 
да буду само деца, а баке, деке, 
родитељи и старатељи су наравно 
добродошли као купци. 

Дечија пијаца је осмишљена да 
се деца друже, играју, сами продају, 
науче комуникацији са другима у 
трговини и наравно, да зараде свој 
џепарац. Додатне информације могу 

се добити на број телефона 061 323 
81 94 или путем фејсбук странице 
Дечија пијаца Сомбор. 

Организатори напомињу да ће, 
уколико буде падала киша, почетак 
рада Дечије пијаце бити одложен за 
наредни викенд, односно 30. април. 

Извор: Сомборске новине 

Након што су сезону закључили  како су и планирали, на 
првом месту, са овереном визом за повратак у Кошаркашку лигу 
Србије, и након прилике да се још једном представе навијачима 
кроз ревијалну утакмицу, кошаркаши Спартак Office Shoesa 
искористили су прилику да се мало одморе, а потом се рад 
наставља. Јер, пласманом у КЛС амбициозни план оздрављења 
суботичке кошарке није завршен. Након ревијалне утакмице и 
предаје трофеја, првотимци Спартака били су расположени. Како 
и не би, када су урадили што су и намеравали. 

- У последњих неколико сезона ово је била једна од најлепших 
представа у Хали спортова, што се кошарке тиче. Надам се да су 
сви уживали, ми на терену јесмо. Идемо даље, ту не стајемо. Наш 
циљ смо остварили, честитам на пласману у виши ранг мојим 
саиграчима, стручном штабу, свима који су стали иза клуба. Ми 
смо имали све потребне услове, па нам је преостало да се само 
концентришемо на терен. Имали смо изврсну сезону, и сигурно је 
да ово није наш лимит, не планирамо да станемо – биће Спартак још 
бољи – прокоментарисао је Предраг Прља, капитен Голубова. Да је 
било лепо бити део Спартака ове сезоне потврдио је и Александар 
Соколовић. 

- Направили смо то што се очекивало од нас, срећни смо због 
тога, али тај пласман сада носи и обавезу да наредне сезоне будемо 
још јачи и бољи. Спартак не стаје, границе за овај тим не постоје. 
Уживали смо у Спартаку, надам се да ћемо уживати и у наредним 
сезонама. Враћају се навијачи у Суботицу, а као што сам ја са 
нестрпљењем чекао пре двадесетак година да Фреди Хаус заврши 
меч са Партизаном против Спартака, данас неки нови клинци 
чекају нас и пресрећан сам због тога. У Суботици ће се гледати 

добра кошарка наредних сезона. 
Време које долази носи прилику да се подигне ниво рада, и да 

се напредује. 
Мало смо се опустили кроз ревијалну утакмицу, али и показали 

неке егзибиционе потезе за које баш нема места током мечева 
за бодове. Добро смо се забавили, а верујем да је уживала и 
публика. Радујемо се паузи која ће нам добро дићо, а онда крећемо 
да радимо за нови циклус. Радићемо опет у Суботици до краја 
јуна, и биће то прилика да напредујемо, и као екипа, али и свако 
појединачно – истиче Филип Барна, првотимац Суботичана. 

 Од како је опет дошао на клупу Суботичана, Срећко Секуловић 
зна само за успехе. Имасо је добар „материјал“ за рад, сјајне 
сараднике, огромну подршку управе... Када се све коцкице сложе 
– резултат не изостаје. Након меча у коме је изостала тензија која 
прати такмичарске мечеве, Секуловић је истакао како му је драго 
што су сви на терену и на трибинама уживали. 

- Ми смо наше такмичарске циљеве остварили, супериорно смо 
ушли у КЛС. Кошарка се вратила на спортску сцену Суботице. Сада 
нам је циљ да се мало одморимо, а онда се враћамо раду. Циљ је 
да радимо до краја јуна, а радићемо на томе да екипу појачамо у 
међувремену. 

Дарко Папац, члан Управног одбора Спартака Office Shoesa, 
подсетио је како је почео процес опоравка суботичке кошарке. 

- Сви знате где је Спартак био прошле године. Скупили смо 
се ми, бивши играчи, предвођени председником Слободаном 
Јарамазовићем, са намером да подигнемо клуб на здраве основе 
и вратимо на стазе некадашње славе. Саставили смо тим, пре свега 
од наших играча, па опет, сезона није била лака. Након промене 

терена кренули смо у серију победа и данас се налазимо тамо 
где смо и желели. Наше амбиције се ту не завршавају, крећемо 
са припремама за наредну сезону. Хвала локалној самоуправи 
на подршци, хвала нашем главном спонзору, и нарам се да је ово 
само најава још бољих резултата за суботичку кошарку – казао је 
Папац, те на крају издвојио лепу слику која је отишла из Суботице 
у полувремену: 

- Поносимо се нашом школом кошарке, нисмо се само 
фокусирали на први тим, већ на 500 деце која потпуно 
бесплатно могу да се баве овим спортом. 

Н. Стантић 
Извор: Суботичке новине 

БИЋЕ СПАРТАК ЈОШ БОЉИ 

НА ТРГУ СВЕТОГ ТРОЈСТВА 

ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ДЕЧИЈА ПИЈАЦА 
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Ближи се време пролећне садње, 
уређења јавних површина и околине 
града. Вршац и Јавно-комунално 
предузеће “Други октобар” 
покренули су нов расадник украсног 
жбуња и дрвећа, које ће се користити 
за будуће пројекте пошумљавања 
ветрозаштитних појасева. За сад 
су од врста ту бреза, платан, липа 
и пољски брест. У пластеницима и 
стакленицима спремне су цветне 
саднице.

За ову годину припремљено је 

38.000 садница једногодишњег 
и вишегодишњег цвећа, које ће 
красити  цветњаке  у ужем центру 
града, Градском парку и стубове 
јавне расвете.

“И овог пролећа ћемо посадити 500 
м2 цветњака, са 500 саксија украсити 
стубове јавне расвете, а наше цветне 
скулптуре биће обновљене новим 
садним материјалом. Од врста, као И 
сваке године, ту су бегоније, кадифе, 
лепи јова, наше петуније, а пошто смо 
проширили производне капацитете, 

новитет су вишегодишње цветнице 
перене, украсне траве и разно 
декоративно зеленило“, објашњава 
руководилац службе Зеленила, 
Драгана Шипош.

Све те саднице од ове године 
доступне су и грађанима, који радним 
данима од 7 до 15 часова могу доћи 
до пластеника у парку, и набавити 
садни материјал за своје домове, 
балконе и дворишта:

„Претходних година смо 
производили садни материјал само за 
потребе уређења јавних површина, а 

сада имамо производњу и продају за 
трећа лица, грађане и правна лица. 
Свако ко дође може поред садног 
материјала да добије и савете за 
одржавање. Тржиште диктира цене, 
али могу да нагласим да ће овде 
добити саднице високог квалитета, 
јер је комплетан репроматеријал из 
увоза - селектована семена и младе 
биљке из Холандије“, истиче Драгана 
Шипош.

М. Т. Кнежевић

САДНИЦЕ ДОСТУПНЕ ГРАЂАНИМА
ЗЕЛЕНИЛО СЕ СПРЕМА ЗА ПРОЛЕЋНУ САДЊУ
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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 (164)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН КАО ОДА РАДУ 
ПО МЕРИ ЧОВЕКА

У време настанка вршачког Триптихона у свету 
је израбљивање радника, злоупотреба деце у 
производњи и робовско колонијално владање било 
на самом врхунцу. А у малом граду Вршцу, на  платну, 
документу једног светског уметника, људи раде 
различите послове без насиља, журбе  притиска, раде 
а нема сенке, нема јагме за новцем или експлоатације. 
Да ли је ово приказ неког мучног утопистичког 
раја оствареног у Вршцу и послатог као слика на 
светску изложбу? Где су на тој слици рани богаташи, 
капиталисти, либерали? Појам либерализма сви бркају 
са појмом слободе, капиталистички либерализам је 
слобода за кретање и деловање и развој капитала а 
не људских вредности.

При томе како се од појединаца захтева 
придржавање друштвених норми тако је либерални 
капитал посматран као биолошка еволутивна сила 
са јединственим правом да у свом расту потчини све 
остале вредности. Какав је то ментални хет - трик, 
појединац обуздава своје разорне страсти насиља, 
пожуде, хедонизма а капиталу је све то погонски 
подстицана енергија.

Неколико година пре настанка Триптихона уклети 
сликар Ван Гог сликао је призоре рада као бескрајне 
патње у производњи која је постала својеврсни 
најгори дао  пакла чистилиште.

Насликао је и слику људи који једу кромпир, 

пасторални призор људи изобличених лица чија 
кожа  има боју и структуру кромпира који им је 
једина храна. У својој наивности Ван Гог се нада 
да ће овај  потресни призор ганути израбљиваче 
и да ће они увидети зло које чине и постати  бољи 
људи и променити се. А десило се супротно. Исти 
капиталисти индиректно прозвани на тој и другим 
сликама генијалним потезом су ту оптужујућу слику 
претворили у невероватни капитал па та слика вреди 
више стотина милиона евра.

Укупан опус Ван Гога од преко осам стотина слика 
вреди преко 400 милијарди евра а он за живота ако је 
продао једну слику.

Чак је проглашен за свеца, наравно неуспешног у 
својој мисији, али веома успешног у интелигентном 
обрту претварања својих порока у врлине и 
претварање крикова морала и етике у најскупљу 
робу у историји света. 

Пајине слике нису имале мисију већу од 
глорификовања живота и његове лепоте саме. Ту није 
било провокације које су требале бити умекшане 
новцем па његово укупно дело вреди хиљаду пута 
мање од Ван Гоговог.

Т. Сухецки

У четвртак  5.маја у Народном 
позоришту „Стерија“ одржаће се 
премијера представе „Откачена 
просидба“ по тексту Зорана 
Божовића, у режији Петра 
Пјера Рајковића. Ово је иначе 
и праизведба текста нашег 
познатог комедиографа, иначе 
дугогодишњег професора на 
катедри за руску књижевност 
на Филолошком факултету у 
Београду.

У представи играју: Милош 
Ђуровић, Јована Андрејевић- 
Грујић, Соња Радосављевић и 
Срђан Радивојевић. Сценограф и 
костимограф је Софија Лучић.

Главна два необична лика су 
уштогљени професор, који на 
факултету предаје фонетику, 
и хировита девојка, коју 
професор покушава да ослободи  
дијалекатског акцента и да од ње 
направи даму. У основи приче 
имамо „Пигмалиона“ Џорџа 
Бернарда Шоа, који је прилагођен 
нашем менталитету и духу времена. 
Сложеним механизмима комедије, 
постиже се градација која ће 
сваком гледаоцу омогућити лични 
однос и став према ситуацији 
и јунацима, а врста и количина 
смеха биће валоризација дела.

НОВА ПРЕМИЈЕРА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

„ОТКАЧЕНА 
ПРОСИДБА“ 

ПРЕД 
ВРШЧАНИМА 

5. МАЈА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Левом ногом смо на истоку, десном на западу.
Али не знмо где нам је глава.

Зоран Ђуровић Ђурке
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120 година од рођења и 80 година од  погибије 
Жарка Зрењанина Уче

СВИМ РАДНИМ 
ЉУДИМА И  

ЖИТЕЉИМА  ГРАДА 
ВРШЦА ЧЕСТИТАМО  

ПРАЗНИК РАДА 1. МАЈ



ПЕТАК •  29. април 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1313
К УЛ И Н  К У В А Р

СЛАНЕ 
ПАЛАЧИНКЕ 

СА СУВИМ 
ВРАТОМ

НАМИРНИЦЕ:

За тесто:
- 3 јаја 
- 1 чаша млека
- 3 кашике кукурузног брашна
- уље, со 
- шећер 
- бело брашно
Фил:
- путер 
- 1 кашика брашна 
- млеко 
- 1 чен белог лука 
- першун
- 300 г Матијевић сувог врата
- топљени сир у цреву
- 150 г качкаваља

ПРИПРЕМА: : Умутити јаја, 
млеко, кукурузно брашно, мало уља, 
соли и шећера, па постепено додавати 
обично брашно и обичну воду да се 
добије жељена густина масе за палачинке. 
Оставити да одстоји пола сата па испећи 
дебље палачинке. Фил: На коцкици путера 
пропржити брашно па додавати млеко и 
укувати бешамел. Додати нарендани бели 
лук, со по укусу и першун. Када је бешамел 

готов, додати нарендани Матијевић суви 
врат (најлакше је да се замрзне па наренда) 
и једну тубу топљеног сира у цреву. 
Палачинке премазати филом (3/4 фила), 
увити и сложити  у посуду за печење, а 
остатак фила (1/4) мало разредити млеком 
и прелити преко. Запећи палачинке 30-40 
минута у загрејаној рерни на 200°Ц, а када 
буду готове, нарендати качкаваљ преко и 
посуду вратити пар минута у искључену 
рерну да се качкаваљ отопи.

ПИРОШКЕ СА 
ПЕЧЕНИЦОМ

НАМИРНИЦЕ:
-150 г Матијевић суве свињске 
печенице 
-300 г брашна 
- 150 г кромпир пиреа 
- 150 г свежег сира
- 1 кашичица соли 
- 1 јаје 
- 1 кашика уља 
- со

ПРИПРЕМА:  Исецкати 
Матијевић суву свињску печеницу на 
коцкице.Помешати наведене састојке и 
замесити тесто. Оставити да одстоји пола 
сата, па га развући оклагијом на дебљину 
3-4 мм. Чашом вадити кругове пречника 8 
цм. Помешати пире кромпир и сир, додати 
со по потреби и стављати фил кашичицом 

на средину пирошке па посути коцкицама 
Матијевић суве свињске печенице. 
Пресавити круг на пола и спојити ивице. 
Притиснути их виљушком да се не отворе. 
У шерпи прокувати воду уз додатак мало 
соли и уља, па стављати пирошке. Куване 
су кад испливају на површину. Вадити их 
рупичастом кашиком и стављати на салвету 
да се оцеде.

К О Ц К Е  С А 
Ј А Б У К А М А

НАМИРНИЦЕ:

Тесто: 
- 400 г брашна
-2 јаја
- 4 кашике шећера
- 1 кашика меда
- 1 прашак за пециво
- 1 кора лимуна
- 4 кашике уља
- јогурт
Фил:
- 1 кг јабука
- 4 кашике шећера
- 1 ванилин шећер
- 1 кашика цимета
- 1 кашика џема од кајсија

ПРИПРЕМА:  Јабуке, шећер, 
ванилин шећер, цимет и пекмез лагано 
измешати кашиком. У посуду просејати 
брашно са прашком за пециво, додати 
умућена јаја са шећером и медом, рендану 
кору лимуна, уље и јогурта колико је 
потребно да се добије тесто које може да 

се излије у плех. Излити половину теста, 
послагати кашиком смесу с јабукама и 
оравнати. Сипати остатак теста и ставити да 
се пече на 220°Ц, око 25 минута. Готов колач 
посути шећером у праху или глазирати 
белом чоколадом.
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A MUZSLYAIAK KLUBJA (MAGYAR HÁZ) NAGYTERMÉBEN

Húsvéti tojásfestő 
verseny volt Muzslyán
Nagypénteken, április 15-

én, a Muzslyai Amatőr 
Képzőművészeti Klub 
(MAKK) 19. alkalommal 
szervezte meg a hagyomá-
nyos húsvéti tojásfestő ver-
senyét. A rendezvényen telt 
ház volt a Muzslyaiak Klub-
jában, ugyanis az elmúlt két 
évben a verseny virtuális, az-
az online-térben zajlódott le 
a koronavírus-járvány miatt. 

A megjelent fiatal versenyző-
ket, a szülőket és nagyszülő-
ket Hallai Mihály, a MAKK 
elnöke köszöntötte, aki ki-
emelte, hogy az idei ren-
dezvény az egy egyik legtö-
megesebb, ugyanis közel 45 
óvodás és iskolás mutathat-
ja meg ügyességét. A szer-
vezők ezúttal sem szabták 
meg a szabályokat: ki-ki a 
maga tetszése szerint fest-
hette, díszíthette a tojáso-
kat. A zsűri értékelése szerint 

az egy-ötévesek csoportjá-
ban Juhász Lisza, Babinszki 
Áron és Juhász Hallai Lilla, a 
hattól tízévesek korosztály-
ban Lakatos Dominik, Kar-
dos Klementina és Kovács 
Viktor, míg a tizenegytől ti-
zenöt évesek mezőnyében 
Huszta Roland, Bacsó Letí-
cia és Kun Mária Magdalé-
na alkotásai bizonyultak a 
legjobbaknak. A bíráló bi-

zottság az édesanyák segítsé-
gét, türelmét is értékelte, így 
ajándékot kapott Mijić Anet-
ta. Az eseményen közremű-
ködött Muzslya Helyi Közös-
ségének Tanácsa, a HB-Em-
léktárgyak szervezet, a Mu-
zslyaiak Klubja, a RÉMUSZ 
- Hagyományápolók Egye-
sülete és a Nők Klubjának 
szorgos kezű asszonyai, akik 
mintegy 200 fánkkal kedves-
kedtek a gyerekeknek.

BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR
TALÁLKOZÁSOK AZ ÚRI UTCÁBAN

Don Gunárosz (újra) 
Kisamerikában 
A húsvéti ünnepek elmúl-

tával, április 29-én, pén-
teken, 18.00 órai kezdet-

tel újabb találkozó lesz az Úri 
utcában. Ezúttal lazább, szó-
rakoztatóbb témát fogunk kö-
zösen körbejárni: a humorról, 
a humoristákról lesz szó. Pon-
tosabban: a Nagybecskerekhez 
kapcsolódó két érdekes/értékes 
személy lesz érdeklődés hom-
lokterében.

Léphaft Pál, nemzetközileg 
ismert és elismert karikatúris-
ta munkáiból készül reprezan-
tatív válogatás, hogy az ő gör-
betükrén keresztül vehessünk 
pár pillantást jelenünkre (és jö-
vőnkre?). Ezt követően az el-
ső magyar vicclap megalapító-
jának, Nagybecskerek egykori 
megbecsült polgárának, Lau-
ka Gusztávnak az életművét is-
merhetik meg.

A Don Gunárosz (újra) 
Kisamerikában című est ke-
retében megismehetik Petőfi 
egykori barátjának, Torontál 
vármegye tiszteletbeli főjegy-
zőjének, a Ferenc József-rend 
viselőjének kalandos életútját, 
amelyet a kortársak így jelle-
meztek: „... nevetséges, de lé-

nyegileg ártatlan és akkoriban 
nem annyira feltűnő különc-
ködésekkel tette magát neve-
zetessé. Színpadiasan öltözve, 
kerek kalappal, sötét köpeny-
nyel vállain, vadászkéssel olda-
lán barangolt a nesztelen utcá-
kon, kóbor ifjakkal viaskodva, 
paraszt szüzeknek udvarolva, 
s általában olyan szerenádokat 
teremtve, melyek egy pillanat-
ra a legszebb holdvilágos éjsza-
kát is borzasztóvá változtatták.”

Az Úri utcai találkozásból 
ezúttal sem marad ki a zenei 
rész: az est vendége Micsik Béla 
népzenész, citerakészítő mes-
ter, a Magyar Kultúra Lovagja 
lesz, aki bebizonyítja, hogy a 
magyar népdalokból sem hi-
ányzott sohasem a humoros 
mellékzönge. 

A szervezők mindenkit sze-
retetel várnak!

DIÁKOK KÖZÖS TÁRLATA

Mindennapok csodái
A múlt pénteken a nagybecskereki ALUZ képtárban Minnde-

napok csodái címmel gyermekrajzokból nyílt kiállítás. A kö-
zös tárlaton a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola, 
a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola és a Zrenjanini 
Gimnázium diákjainak a munkáit tekinthetik meg az érdeklődök.

A megnyitón az egybegyűlteket a képtár nevében Rastko Stefa-
nović festőművész üdvözölte, majd Venczel Valentína e három iskola 
rajzszakos tanárnője ismertette a rajzok létrjöttének a körülményeit.

A kiállítás a 17 körzeti rajzverseny keretében valósult meg.

Virágba borult a főtér
Nagybecskerek központi terén április 18. és 20. között megtar-

tották a hagyományos virágpiacot. Az esemény szervezője a 
városi Turisztikai Egyesület az önkormányzat védnőksége alatt. 
A legkülönböző fajta virágok igen nagy érdeklődést váltottak ki 
a virágpiacra látogatók körében,

Az érdeklődök a főtéren különböző virágok, kaktuszok, örök-
zöldek mellett  más kiegészítő kellékeket is vásárolhatak, mint pl. 
különleges cserépedényeket, a virágoskertek ékesítéséhez hasz-
nálatos díszítő elemeket. 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA 

Püspöki szentmise 
a koronavírus 
áldozataiért
Április 8-án péntek délután a nagybecskereki székes-

egyházban Dr. Német László SVD püspök úr szent-
misét mutatott be a koronavírus áldozataiért, valamint az 
ukrajnai háború békéjéért. A püspök úr csatlakozott ah-
hoz a felkéréshez, amelyet az Európai Püspöki Konferen-
ciák Tanácsa (CCEE) intézett az európai püspökök felé.

„
Megismerhetjük  
Petőfi egykori 
barátjának, Torontál 
vármegye tiszteletbeli 
főjegyzőjének a 
Ferenc József-rend 
viselőjének kalandos 
életútját

NAGYBECSKEREKEN AZEN A HÉTEN

 »Virágok a főtéren

 »A kiállítás megnyitója

 »A díjazottak

 »Ügyes kezű gyerekek

 »Lauka Gusztáv

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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subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902
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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 
и064/2805862.

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

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

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

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

Продајем стан 80 м² у Вршцу 
(паркет, цг, 3 терасе). Тел. 061/6509999.

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

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

На  продају плац у Јабланци на 
улазу у село, има 1350м2, струја , вода 
на десет метара. Тел. 064/4256130

Један ланац земље  на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода  и 
струја јако близу. Тел. 013/885-019

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. 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

Запосленој девојци издајем 
стан. Тел 060/7401210,060/3603311 
и 013/401210.

РАЗНО

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1375

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

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

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

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

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

На продају кожна јакна (тања) 
скоро нова, апарат за воду (греје и 
лади), радне ципеле бр 41, радне 
панталоне и радну јакну наранџасту. 
Тел. 064/1432911

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

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 0613004439

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

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

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906253.

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

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ 
је очувана од прохрома. Тел. 
064/1979069.

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

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

Комплет трпезарија, 2 плинске 

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

Математика припрема за пријемни 
на факултет. Тел. 013/2839461

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

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

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

Продајем комплет летњих гума, 
пловне, мало коришћене „HANKOOK“, 
у одличном стању димензија 195/65 
Р15 Тел. 065/3184084

Продајем зимске гуме потпуно 
нове „Клебер“, 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- може и 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.

Продајем два дечија бицикла, 
један скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер  80 
л Горење, мало радио, као нов. Тел 
064/0459560.

На продају  лозова ракија, 
мишки бицикл, пуна вратаа 60 цм са 
ракастолом, баштенска гарнитура 4 
столице и сто, метални.Тел. 013/836-
760

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
и 9/2020)  и члана 40. и 65. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца, оглашава да ће се после извршеног

ЈАВНОГ  УВИДА
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „КОШАВА 2“ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

у Малој сали зграде СГ Вршца у среду 11.05.2022.
год. са почетком у 12 часова одржати  јавна седница 
Комисије за планове.

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

ВИДО СТОЈАНОВИЋ
25.12.1937-23.04.2019.

Твоји најмилији

Дана 23.априла 2022. навршиле су се три године како више 
није са нама наш вољени отац и деда 
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Едит и Андреа, девојка помало 
немирног духа и капетан поприлично 
строгих схватања, случајно се срећу на 
трајекту између Венеције и Грчке. Један 
наизглед безначајан догађај, ако се узму 
у обзир сви они који чине живот. Али 
њихове ће животе променити заувек. 
Како могу они, тако различити, уопште 
да привуку једно друго? Прво је то 
недозвољена љубав: авантуре, тајне, 
неочекивана срећа и велика искушења… 
На крају је ту ветровито острво окупано 
светлошћу на које одлазе да живе 
обнављајући стару, напуштену кућу. 
Острво на коме је Андреа сада сам, али 
не престаје да разговара са њом. Можда 
је могуће наћи нови почетак, упркос 
разочарањима и непријатним истинама?

Овај моћан, снажан роман, препун 
мудрости показаће нам пут поновног 
рађања који сви тражимо.

Сузана Тамаро рођена је 1957. 
године у Трсту. Осим што се успешно 
бави писањем, радила је и у филмској 
индустрији. Њен роман Иди куда те срце 

води је након великог успеха у Италији 
преведен на 35 језика и продат у скоро 
20 милиона примерака широм света. Уз 
Име руже Умберта Ека, најпродаванија је 
италијанска књига XX века.

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 „Велика љубавна 
прича“, које ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Узбудљива 
времена“, освојиле су је Милица Пајић 
и Рада Кесић. 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“.

ПУТ ПОНОВНОГ 
РАЂАЊА КОЈИ 
СВИ ТРАЖИМО

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЈЕДНОСТАВНУ ПРИЧУ О ВЕЗАМА КОЈЕ СЕ КУЈУ МЕЂУ ДУШАМА
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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

Даље могу још да споменем 
бело галацко румунско винско 
грожђе, које се овде сматра 
и  столним грожђем; бело 
фердинан лесенс (Ferdinande 
Lesseps) са укусом јагоде; бели 
и црвени зимски дренак, које 
је веома чврсто и дуготрајно, 
затим александријска малага 
(Malaga of Alexandrija), сиридија-
грчко експортно грожђе, 
розинка (Angelino), све су веома 
добре.

Из Србије донета пловдина 
(варијација тролингера); 
валтинац, пореклом из 
Каменице; мала александрина 
-тзв екстрат муската, леањика 
(Leanyka), је киколоталско 
(Kukollotal) девојачко 
грожђе; меделајн (Madelein) 
чије је вино познато и под 
именом либфрауенмилх 
(Liebfrauenmilch), све су то беле 
драгоцене винске сорте грожђа.

Плави аликанте (Alicante) 
веома добро одговара као 
винска сорта, кечкеметско 
матијасово црвено винско 
грожђе бернат јанош (Bernat 
Janos), такође се може 
препоручити, келнско и 
руландско суштински не 
би било лоше, али им је 
продуктивност сувише мала да 
би се  овом сортом бавили.

Ови огледи Вамзера 
су значајни, углавном са 
становишта тзв. зимског грожђа.

Пре Земаљског конгреса 
виноградара 1935. г. посетио сам 
власника винограда, садашњег 
бановинског саветника Петера 
Краузера, кога сматрају 
једним од најнапреднијих 
виноградара, који за огледе 
много жртвује и никада не 
поступа емоционално, већ 
након  објективног посматрања 
и реалне процене. Његово 
мишљење дато је након 
изложбе одржане 1939. г. и 

гласи:
“Најчешће се код засађивања 

нових плантажа винограда 
занемарује питање подлоге. 
Ја сам на пр. сазнао да на 
замореном (засићеном) тлу 
од лозе, на којем се раније 
користила рипарија порталис 
као подлога, ова врста дивље 
лозе се само у изузетним 
случајевима сме поново 
користити и то изричито на 
земљишту богатом хумусом.

Уопштено може се тврдити, 
да подлога за црни хумус 
у равници остаје рипарија 
порталис, за глинено тло, 
као на пр. Магарећи брег 
рипарија берланд 5ББ Кобер, 
за веома суво, пропусно и лако 
земљиште арамон рупестрис 
ганцин бр. 1 (Aramon Rupestris 
Ganyin nr.1).

Друга грешка се чини у 
погледу размака чокота, 
односно редова.Треба рећи да 
се у Вршцу виногради тако густо 
засађују, да се једва поштује 
раздаљина од 80-85 цм, између 
редова, односно чокота, услед 
чега се на једно катастарско 
јутро засађује око 9.000 чокота. 
Погрешно је претпоставити да 
се код такве густине засађених 
винограда може  постићи 
одговарајући квалитет. При 

таквој густини засада, тло је 
стално у сенци, те се не може 
загрејати. Није само чокоту 
потребна сунчева топлота, него 
пре свега жилама чокота. Нисам 
још наишао на ниједну стручну 
књигу која не прописује као 
минимум растојања између 
чокота од 1 метар, при чему 
на 1 кат. јутро долази око 
5.700 чокота винове лозе, што 
доказује и моје искуство. 

У погледу нових сорти, 
препоручљиво је вршити огледе 
само у мањим размерама, јер 
код  рекламираних и топло 
препоручених нових сорти могу 
се често очекивати непријатна 
изненађења.

На пр. сорта мускат 
мадам Матијас је  најтоплије 
препоручена од свих стручних 
часописа и фирми као 
продуктивна, благородна 
сорта муската. Ја ову имам 
већ четири године на роду. У 
свакој од тих година, ова се 
сорта тако осипала, да скоро 
није остало ни једно зрно на 
петиљци. Насупрот овој, врло 
је препоручљива нова сорта 
краљице винограда, која даје 
богате приносе и сазрева одмах 
након сорте чабађење и носи 
велике жуте бобице. Ова сорта 
није погодна за производњу 
вина, али је одлична као 
стоно грожђе. Сорта краљица 
Елизабета код мене се уопште 
није доказала. Што се тиче 
бувијеа, то грожђе је права 
фабрика шећера. Ја ову сорту 
имам већ 6 година на роду и 
нисам имао  ниједно годиште 
у коме вино није достигло 
минимум од 24 степени 
(Колостернајбург) а било је чак и 
28. Велика јој је мана што у доба 
сазревања и код најмање кише 
у потпуности иструли. Вино није 
изузетно сортно али се сматра 
добрим столним вином.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (34)

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 25. 
БРОЈ 462, 21. ЈУЛ 2000. 

ИСПЛЕТЕН ЈОШ ЈЕДАН 
“ВРШАЧКИ ВЕНАЦ” 

Овогодишњи седми по реду Међународни 
фестивал фолклора “Вршачки венац”, који је у нашем 
граду одржан од 13. до 16. јула окупио je 400 учесника 
са три континента.

Отварајући Фестивал Чедомир Мирковић, 
савезни министар за међународну научну и 
културну сарадњу, истакао је да је међународни 
карактер “Вршачког венца” од “изузетног значаја, јер 
је отвореност основна и најбитнија одредница наше 
културе, нашег менталног склопа”. 

- Ми ту  особину никад нисмо испуштали из 
вида, додао је Мирковић и напоменуо да чак ни 
прошлогодишња сурова агресија, која је извршена 
на нашу земљу, није нас поколебала у потреби да 
пружимо руку за сарадњу свима који то желе. 

Фолклорни фестивал, који су 1993. године 
основали КПЗ Вршац, Савез аматера Србије, СО 
Вршац и Савез музичких друштава Војводине, 
ревијалног је карактера. Учесници овогодишњег 
Фестивала су били ансамбли из Индије, Румуније, 
Бугарске, Мађарске, Фолклорна друштва Срба у 
дијаспори (Торонто-Канада и Борово-Хрватска, као и 
домаћи  КУД- ови из Бачке Тополе, Панчева, Лознице .

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25. 
БРОЈ 462, 21. ЈУЛ 2000. 

ГОДИНА ТЕМПЕРАТУРНИХ 
ЕКСТРЕМА

По подацима метеролога 2000. година 
биће запамћена по апсолутним екстремним 
температурама како у време летњих врелина, тако и 
протекле зиме када се 
жива у  термометрима 
стидљиво задржавала 
испод нуле.

За време ових 
спарних летњих дана 
тешко је присетити се 
јануара  2000. године 
када је, по речима 
Јона Гилезана, шефа 
Ваздухопловне - 
метереолошке службе 
у Аеродромској 
контроли летења 
Вршац, забележено 
25 степени испод 
нуле. Било је то, 
да вас подсетимо, 
26. јануара, а по 
тврдњама метеролога то је најнижа забележена 
температура у последње две деценије у нашем 
граду. На висини од 5 цм изнад тла регистровано 
је чак -29 степени, што је свакако лоше утицало на 
пољопривредне културе, које су на сву срећу биле 
бар мало заштићене снежним покривачем. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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РЕЗУЛТАТИ:

Старије пионирке 2000 метара 
(висинска разлика +83/-83 

метара)
Ђокић Ђурђа (ЧААК Чачак)         
9:04
Вучковић Тара (Црвена Звезда 
Београд) 9:07
Белаћевић Ена (Лазаревац)                 
9:37

Старији пионири 2000 метара 
(висинска разлика +83/-83 

метара)
Костић Сергеј (Хајдук Маратон 
тим Кула)              8:08
Јанковић Михаило (Лазаревац) 
8:47
Грујић Вук (Чачак)                                
8:48

Млађе јуниорке 4000 метара 
(висинска разлика +166/-166 

метара)
Павловић Теодора (ЧААК Чачак) 
21:30
Васић Анђелика (Лазаревац)    
24:32
Стошић Ирена (Лазаревац)    
26:56

Млађи јуниори 4000 метара 
(висинска разлика +166/-166 

метара)
Станишић Ново Лука (Лазаревац)               
20:45
Џамић Дамјан (ВАК 1926 Вршац)                            
21:13
Арсенијевић Никола (Лазаревац)              
21:34

Старије јуниорке 6000 метара 
(висинска разлика +249/-249 

метара)
Гладић Јована (Пролетер 
Зрењанин) 30:29
Тодоровић Александра 
(Лазаревац) 38:17
Ђорђевић Тијана (Лазаревац) 
38:18

Старији јуниори 6000 метара 
(висинска разлика +249/-249 

метара)
Јовић Алекса (ЧААК Чачак)              
26:59
Чорбић Огњен (ЧААК Чачак)    
27:44
Миросавић Коста (ЧААК Чачак) 
29:19

Сениорке 8000 метара 
(висинска разлика +332/-332 

метара)
Јовановић Невена (ЧААК Чачак) 
39:10
Костадиновић Александра (Срем 
Ср. Митровица) 40:57
Похлод Катарина (Хајдук 
Маратон тим Кула)  41:56

Сениори 10000 метара 
(висинска разлика +415/-415 

метара)
Драговић Милош (ВАК 1926 
Вршац)      41:20
Товиловић Стефан (Младост 
Ужице)                   42:51
Дајевић Милош (Хајдук Маратон 
тим Кула) 43:41

Вршац је у суботу 23. априла 
2022. године  угостио такмичаре и 
такмичарке из 19 српских атлетских 
клубова, који су наступили на 13. 
Првенству Србије у планинском 
трчању за старије пионире и 
пионирке, млађе јуниоре и јуниорке, 
старије јуниоре и јуниорке и 
сениоре и сениорке, које је под 
покровитељством Српског атлетског 
савеза, у организацији Вршачког 
атлетског клуба 1926 (ВАК 1926), 
реализовано на највишем нивоу по 
одличним временским условима 
и стазама кроз прелепу природу 
Вршачког брега.

Такмичење је отворио члан 
Градског већа задужен за спорт Вршца 
Марко Рашић у пратњи председника 
ВАК 1926 Ненада Хабибовића и 
Горана Чегара координатора САС за 
атлетска такмичења изван стадиона.

Стаза специјално припремљена 
за реализацију првенства,  кружна 
у дужини 2 км узбрдо-низбрдо, са 
висинском разликом по кругу +83 
м/ – 83 м, микс макадама, земље и 
асфалта.

Најуспешнији клубови на 
Првенству били су АК ЧААК Чачак са 
овојених седам медаља (4 златне, 1 
сребрна и 2 бронзане) и АК Лазаревац 
са 8 медаља (1 златна, 3 сребрне и 4 
бронзане).

Технички делегат Српског атлетског 
Савеза на првенству била је Исидора 
Ћулибрк, технички координатор САС 
Горан Чегар, док је суђење било у 
надлежности Збора атлетских судија 
из Ср. Митровице и Београда.

Изјава Горана Чегара: Драго 
ми је да је труд који су уложили 
представници САС-а и ВАК-а 1926 
био оправдан и да је првенство 
реализовано на врхунском нивоу. 
Временски услови су омогућили да се 
такмичење реализује без проблема. 
Оперативни тим Вршачког атлетског 
клуба на челу са председником 
Ненадом Хабибовићем пружио је 
свој максимум и на најбољи могући 
начин смо заједничким снагама у 
предивном амбијенту Вршачког брега 
реализовали 13. Првенство Србије 
у планинском трчању. Такмичари су 
испред себе имали захтевну стазу 
подно Вршачке куле, са оштрим 
успонима у првој четвртини стазе, 
што је дало посебну драж. Град Вршац 
и Вршачки атлетски клуб заслужују 
све честитке. Мишљења сам да на 
овом месту са великим потенцијалом 
у скоријој будућности могу да 
се реализују велика првенства 
(Првенство Балкана и у крајњем 
Првенство Европе у планинском 
трчању).

ОДРЖАНО СЈАЈНО 13. ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛАНИНСКОМ ТРЧАЊУ

МИЛОШ ДРАГОВИЋ ПРВИ АТЛЕТСКИ 
ШАМПИОН СРБИЈЕ ИЗ ВРШЦА

АТЛ Е Т И К А

Добри резултати, врхунска организација: Чланови ВАК 1926

Сениори на победничком постољу: Вршчанин Драговић, Товиловић из Ужица и 
Дајевић из Куле

Сениорке редовне гошће вршачких тркачких стаза: Невена Јовановић, 
Александра Костадиновић, Катарина Похлод

Ветерани осветлали образ: Ненад Хабибовић на другом и Бојан Кампфер на 
трећем месту
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 24. КОЛО

 
ОФК Бечеј 1918 - Хајдук 1912  2 : 4
ОФК Кикинда - Омладинац  1 : 0
Борац (С) - 1. Мај Рума  0 : 2
Јединство (СП) - Раднички 1912  1 : 0
Борац (Ш) - Текстилац  2 : 1
ОФК Стари Град - Феникс 1995  0 : 2
Динамо 1945- ОФК Вршац   3 : 2
Тиса - Раднички (Зр)   4 : 1
 
 
1.ОФК Вршац  24      16  5          3  53
2.Феникс 1995  24      12  6          6  42
3.Текстилац  24      12  5          7  41
4.ОФК Бечеј 1918  24      12  5          7  41
5.Борац (Ш)  24      11  7          6  40
6.Раднички 1912  24      11  4          9  37
7.Борац (С)  24      10  6          8  36
8.1. Мај Рума  24      10  6          8  36
9.Омладинац  24      10  3         11  33
10.Тиса   24        9  5         10  32
11.Динамо 1945  24        9  4         11  31
12.Хајдук 1912  24        8  3         13  27
13.Раднички (Зр)  24        8  2         14  26
14.Јединство (СП)  24        7  3         14  24
15.ОФК Стари Град  24        7  2         15  23
16.ОФК Кикинда  24        6  2         16  20

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”  24.КОЛО

Борац - Слобода   1 : 0
Омладинац ФАМ – Бегеј  0 : 0
Јединство (В) – Нафтагас  1 : 1
БАК – Младост   0 : 1
Ц. звезда (ВС) - Војводина 1928  0 : 2
Слога - Пролетер   1 : 2
Јединство (БК) – Полет  0 : 0
Козара - Црвена звезда (РС)  2 : 1
 
 
1.Нафтагас  24      17   3         4  54
2.Јединство (БК)  24      15   4         5  49
3.Борац   24      13   5         6  44
4.Омладинац ФАМ  24      12   6         6  42
5.Слобода  24      11   7         6  40
6.Војводина 1928  24      11   3       10  36
7.Црвена звезда (РС) 24       9   6        9  33
8.Јединство (В)  24       9   5       10  32
9.Бегеј   24       7  10       7  31
10.Младост  24       8   6       10  30
11.Козара  24       7   8        9  29
12.Пролетер  24       8   4       12  28
13.Полет   24       6   9        9  27
14.Црвена звезда (ВС)  24       7   4       13  25
15.БАК   24       4   4       16  16
16.Слога   24       3   6       15  15

ПФЛ ПАНЧЕВО 23.КОЛО
 
Потпорањ - Партизан (Г)  1 : 0
Хајдучица – Југославија  6 : 2
Слога (БНС) - Спартак 1911  1 : 2
Стари Тамиш - Јединство С.  0 : 2
Раднички (К) - Партизан (У)  7 : 1
Долово – Вултурул   1 : 1
Долина - Црвена звезда  3 : 0
 
1.Раднички (К)  22      15  2          5  47
2.Долина   21      12  5          4  41
3.Потпорањ  22      10  6          6  36
4.Хајдучица  22      10  5          7  35
5.Будућност (А)  21      10  4          7  34
6.Јединство Стевић  21      10  3          8  33
7.Долово (-1)  21     10  4          7  33
8.Партизан (Г)  21      10  2          9  32
9.Партизан (У)  21        9  1         11  28
10.Вултурул  21        8  3         10  27
11.Црвена звезда  21        7  5           9  26
12.Слога (БНС)  22        7  5          10  26
13.Стари Тамиш  22        6  3          13  21
14.Спартак 1911  22        6  2          14  20
15.Југославија  22        4  4          14  16

Лидер Српске лиге Војводина 
доживео је неочекиван пораз у 
Панчеву од Динама, али и даље 
има двоцифрену бодовну предност 
испред најближег пратиоца. 
Омладинци ОФК Вршца у првом 
колу плеј – офа савладали Индекс 
из Новог Сада, кадети били бољи од 
суботичког Спартака.

Вршчани су повели средином 
првог полувремена голом Пајевића 
и чинило се да су на добром курсу 
ка новој победи. Међутим, после 
паузе домаћи тим, који се надао 
чуду и важним бодовима у борби 
за опстанак, заиграо је на све или 
ништа и успео да направи потпуни 
преокрет. За седам минута Панчевци 
су успели да постигну два гола 
(Зулфић и Павловић), неколико 
минута касније и трећи (Јавор), 
а Вршчани су преко Јовковића у 
финишу само ублажили пораз. Тренер 
Вршчана Ненад Мијаиловић овако је 
прокоментарисао меч:

- После нашег доброг првог 
полувремена, мислим да нико на 
стадиону није очекивао преокрет. 
Гостовање против неугодних 
Панчеваца за нас није било успешно, 
пораз није променио стање на табели 

и то је једино добро. Не прихватам 
алиби да смо били без шесторице 
стандарднох фудбалера и да је 
Пајевиц због повреде напустио терен 
после нешто више од пола сата игре. 
Идемо даље, дочекаћемо Стари Град 
пред нашим навијачима са жељом да 
се искупимо за овај пораз и, надам се, 
приближимо Првој лиги Србије.

ОФК Вршац после 24. кола има 53 

бодова, 11 више од другопласираног 
Феникса, који се на друго место вратио 
после победе у Бачкој Паланци против 
Старог Града (2:0) искористивши 
пораз Текстилца у Шајкашу од Борца 
(1:2). У наредном колу изабраници 
тренера Мијаиловића угостиће Стари 
Град, утакмица се игра у суботу, 30. 
априла, са почетком у 16:30 часова.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТАО БЕЗ БОДОВА У ПАНЧЕВУ, АЛИ НЕ И БЕЗ УБЕДЉИВЕ БОДОВНЕ ПРЕДНОСТИ

БЕЗ ГЛАВОБОЉЕ ЗА ЛИДЕРА
ДИНАМО (ПАНЧЕВО) – ОФК ВРШАЦ 3:2 (0:1)

ФУД БА Л

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - PLAY OFF 1. КОЛО

ОФК Вршац - Индекс   2 : 1
Пролетер (НС) - Петар Пуача  1 : 0
РФК Нови Сад 1921 - ГФК Словен  4 : 0
Раднички (СМ) – Војводина  1 : 0
 
 
1.Пролетер (НС)  7  5  1  1  16
2.ОФК Вршац  7  4  1  2  13
3.ГФК Словен  7  4  0  3  12
4.Раднички (СМ)  7  4  0  3  12
5.РФК Нови Сад 1921  7  3  2  2  11
6.Војводина  7  2  1  4   7
7.Индекс   7  2  0  5   6
8.Петар Пуача  7  1  1  5   4

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - PLAY OFF 1. КОЛО

Пролетер (НС) – ОДР   4 : 3
ТСЦ – Железничар   5 : 0
Петрика – Војводина  0 : 0
ОФК Вршац - Спартак ЖК  3 : 1
  

1.ТСЦ   7  5  2  0  17
2.Петрика  7  4  3  0  15
3.ОФК Вршац  7  4  2  1  14
4.Војводина  7  3  2  2  11
5.Пролетер (НС)  7  3  0  4   9
6.ОДР   7  2  1  4   7
7.Спартак ЖК  7  1  1  5   4
8.Железничар  7  0  1  6   1

Прошлог викенда почео је и 
плеј – оф у Омладинској и Кадетској 
лиги Војводине. У првом колу ОФК 
Вршац је забележио победе у обе 
конкуренције. Кадети ОФК Вршца 
су на Градском стадиону савладали 
суботички Спартак са 2:1 (Грауре, 
Велевски) и тренутно заузимају трећу 
позицију на табели. Тренер Марин 
Миок био је изузетно задовољан 
јер су његови изабраници показали 
карактер после вођства ривала и 
успели да преокрену резултат.

- Тешка утакмица у којој су 
момци пружили најбољу игру ове 
сезоне. Честитам им на великом 
преокрету, надам се да ће са истом 
жељом одиграти и наредни меч 
против Војводине у Новом Саду. 
Немамо резултатски притисак, са 
свима желимо да се надигравамо, 
истакао је Миок.

Омладинци ОФК Вршца су 
у борбеној утакмици славили 

на Градском стадиону против 
новосадског Индекса (2:1). 
Изабраници тренера Николе 
Игњатијевића заузимају друго 
место на табели плеј – оф групе иза 

новосадског Пролетера, а у наредном 
колу гостују шестопласираној 
Војводини.

Б. Ј.

ПОЧЕО ПЛЕЈ – ОФ У ОМЛАДИНСКИМ ЛИГАМА ВОЈВОДИНЕ

ПОБЕДЕ ОМЛАДИНАЦА И КАДЕТА
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