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На првом Фестивалу примењеног 
позоришта у Новом Саду одржаног између 
28. и 30. априла на различитим локацијама 
широм Eвропске престонице културе, 
своје представљање имао је и Град Вршац.

Вршчани су наступили  у петак 29. 
априла у Културној станици Барка. Извели 
су инклузивну представу „Деда и репа (без 
репа) или представа без краја са упутством 
за употребу“ ауторке Бојане Иванов-
Ђорђевић. Ова представа која је настала 
у копродукцији Еду театра и удружења за 
подршку ментално недовољно развијених 
лица Отворено срце света уз подршку 
Покрајинског секретаријата за културу и 
Града Вршца, скренула је пажњу на град 
Вршац на најлепши могући начин јер је 
инклузивно позориште представила као 
релевантан домен савремене уметничке 
праксе који осим своје ангажованости 
у правцу инклузије, најширој публици 
може понудити квалитетно и аутентично 
позоришно искуство.

У овој представи осим ауторке игра 
и вршачки глумац Иван Ђорђевић, коме 
ово није прво искуство у овом домену 
позоришне уметности, млади волонтери, 
радионичари МНРО удружења, деца и 
млади са менталним сметњама у развоју 
и њихови родитељи, а на крају представе 
и публика коју извођачи укључују уз 
„упутство“ да крај зависи од њих и да 
публика сама има могућност да креира 

завршницу ове старе народне приче 
испричане на несвакидашњи начин.

Наиме, група сељака сложним радом 
уз помоћ деде успева да, после низа 
препрека, савладавши на том путу и духа 
Злоћу,  узгоји огромну репу, баш као у 
изворној причи. Репу на крају покушава да 
им преотме лажни каубој због чега некада 

сложни сељаци улазе у сукоб. Публика 
бива позвана да сукоб разреши и помогне 
сељацима да донесу одлуку шта даље са 
репом. Представа отвара низ актуелних 
питања која спонтано извиру,а публика, 
жељна интеракције увек позитивно реагује 
на ту врсту комуникације са извођачима.

Фестивалска публика је овом приликом 
то такође потврдила одговоривши 

снажном интеракцијом, па је због великог 
интересовања за представу остало 
обећање да ће Еду театар и Отворено 
срце света и мимо фестивалског програма 
посетити Нови Сад и поново извести ову 
јединствену инклузивну представу на 
некој од многобројнихих новосадских 
сцена.

Покровитељ овог гостовања Еду 
театра у Новом Саду је Град Вршац који је 
препознао значај оваквог представљања 
у оквиру програма Европске престонице 
културе и пружио снажну подршку да 
гостовање протекне у најбољем реду. 
Тако су Град Вршац и Еду театар  исписали 
прву страницу историје оснивања 
једног важног позоришног фестивала – 

Фестивала примењеног позоришта и дали 
свој допринос Новом Саду као Евроској 
престоници културе.

Први Фестивал примењеног позоришта 
организовала је Академија уметности 
у Новом Саду под покровитељством 
Фондације Нови Сад – Европска 
престоница културе  и представља једну 
од значајнијих културних манифестација 
у Новом Саду јер је осветлила нове и 
реновиране просторе у оквиру обогаћене 
инфраструктуре институција културе 
широм Новог Сада, који је успео да се 
избори за ову престижну титулу међу 
европским метрополама и представља 
једини град ван Европске уније који 
је понео титулу „Европске престонице 
културе“. Титула је оправдано и додељена 
јер и иначе жива културна новосадска 
сцена свакодневно бива оплемењивана 
новим културним догађајима. У том 
креативном замаху настаје и Фестивал 
примењеног позоришта као једини такав 
фестивал у ширем региону. Идеја за његов 
настанак потекла је од Христине Муратиду, 
професорке примењеног позоришта на 
новосадској Академији уметности, која је 
и координатор манифестације и која је уз 
помоћ својих колега професора, бивших 
и садашњих студената успела да креира 
богат и квалитетан фестивалски програм 
који обавезује све будуће креаторе 
програма овог фестивала.

ЕДУ ТЕТАР И ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА ОДУШЕВИЛИ ПУБЛИКУ ФЕСТИВАЛА ПРИМЕЊЕНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

„ДЕДА И РЕПА“ НА БИС 
У ЕВРОПСКОЈ ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ

Расписан је конкурс Предшколаске установе 
„Чаролија“ за школску 2022/23 годину. Примаће се деца 
у јаслице, обданише и целодневни боравак у трајању од 
4 и 11 часова.

Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно 
старатељ детета или лице које овласте.

Захтев за све вртиће ће се примати електронски преко 
е-Управе, на имејл адресу: glavnivaspitac@pucarolija.com.

Конкурс за пријем деце траје од 04.05.- 13.05.2022. 
године. Захтеви ће се подносити после редовног конкурса 
(04.05.-13.05.2022. године) и биће разматрани у ревизији 
уписа. Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна 
комисија коју је именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац.

Резултати Конкурса биће објављени на улазним 

вратима објеката ПУ „Чаролија“ Вршац, за припремни 
предшколски програм, 23.05.2022. године, а за 
целодневни боравак 30.05.2022. године

Датуми за потписивање уговора биће објављени 
заједно са резултатима конкурса. Уговор ће потписати 
родитељ или старатељ уз подношење личне карте на увид 
и уверења о здравственом прегледу детета и уверења 
надлежног Дома здравља о уредној вакцинацији детета. 

Уколико родитељи своје дете уписују у предшколску 
установу по основу приоритета или специфичности, 
потребно је да прибављену документацију од надлежних 
институција, поднесу предшколској установи.

Комплетан текст конкурса доступан је на интернет 
Порталу Града Вршца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЧАРОЛИЈА” ВРШАЦ РАСПИСАЛА ЈЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 
ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

КОНКУРС ОТВОРЕН ДО 13. МАЈА

Дом здравља Вршац у жељи да својим 
суграђанима, због претходне епидемиолошке 
ситуације и отежане могућности доласка до 
изабраног доктора, омогући превентивне прегледе 
организовањем базара здравља у следећим 
сеоским амбулантама  у временском периоду од 
09-12 часова.

06.05.2022. Ритишево
07.05.2022. Уљма
16.05.2022  Сочица
18.05.2022. Мало Средиште
20.05.2022 . Ватин
21.05.2022. Гудурица
23.05.2022. Марковац
25.05.2022. Орешац
27.05.2022. Потпорањ
28.05.2022. Избиште
30.05.2022. Војводинци

Грађани ће моћи да ураде следеће прегледе:
-Одређивање вредности шећера у крви,
-ЕКГ снимање,
-Мерење крвног притиска,
-Процена стања ухрањености,

-Савет о исхрани и факторима ризика,
-преглед лекара опште медицине,
У терминима 07.05.2022 , 21.05.2022 и 28.05.2022 

поред наведених услуга,грађанима биће омогућен 
офталмолошки преглед и гинеколошки преглед

БАЗАРИ ЗДРАВЉА НА СЕЛИМА У ТОКУ МАЈА МЕСЕЦА
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МАЈ У ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ 

ПРЕМИЈЕРЕ, 
РЕПРИЗЕ, 

ГОСТОВАЊА... 
После премијере комедије „Откачена просидба“ 

по тексту Зорана Божовића и у режији Петра Пјера 
Рајковића, којом је отпочео мај у НП „Стерија“, публику 
до краја месеца очекује интересантан репертоар. 
Они који су пропустили премијерно извођење, 
„Откачену просидбу“ моћи ће да погледају 24. маја, 
док су представе вршачког ансамбла „Фалстаф – 
Веселе жене виндзорске“ и „Лари Томпсон, трагедија 
једне младости“, поново на програму 12. и 17. маја. 
На репертоару су током овог месеца и гостујуће 
представе: „Жена мог мужа“ (11. мај), „Лажи ме“ (23. мај) 
и кабаре „Преквалификација“ (19. и 30. мај). Најмлађа 
публика ће у наредним недељама имати прилику 
да погледа „Меду Падингтона“ (15. мај), „Пепељугу“ 
(16. мај), „Краља лавова“ (21. мај) и представу „Ја сам 
Акико“ (22. мај). 

У уторак, 10. маја, НП „Стерија“ гостоваће на 
Фестивалу „Упад“ у Новом Саду са представом „Сузе 
светог Лаврентија“ која је имала премијеру крајем 
децембра. 

- Наша представа, која је иначе праизведба текста 
нашег Вршчанина Николе Станишића, има част да 
отвори овај новосадски међународни фестивал, на 
ком студенти бирају и селектују представе. Наћи 
ћемо се у селекцији са позориштима из Шпаније, 
Ирске, Хрватске, Немачке... Ово је лепа прилика да 
позориште мало изађе из институционалних форми, 
да се подмлади и покаже да у позоришту и те како 
има тема које занимају и дотичу и млађу публику – 
рекла је Снежана Удицки, директорка НП „Стерија“. 

Т.С. 

Служба хитне медицинске 
помоћи вршачког Дома здравља у 
претходним данима је забележила 
повећан број позива, углавном 
због температурних разлика и 
наглих промена које неповољно 
утичу на хроничне болеснике, али 
и због претераног уноса хране и 
пића током првомајских празника 
и алергија уобичајених за ово доба 
године. 

- Забележили смо око сто позива, 
што због интервенција, што због 
савета. Било је тридесетак излазака 
на терен и четрдесетак прегледа 
у амбуланти. Поред хроничних 
болесника, у ово време има и 
доста прелома и уганућа јер су 
људи активнији са доласком лепог 
времена – рекла је др Аделиа 
Менгер из хитне помоћи вршачког 
Дома здравља. 

Са доласком топлијег времена 
актуелизована је и опасност од 
крпеља, а лекари саветују да се 
после сваког боравка у природи 
кожа детаљно прегледа. 

- Код сваког уједа крпеља 
најбоље је јавити се лекару, јер 

ако се крпељ не одстрани цео, 
може доћи до компликација. 
Сезона крпеља траје од марта 
до новембра, а за сваки боравак 

у природи треба се адекватно 
заштитити одећом која прекрива 
руке и ноге и прегледати се по 
повратку – додала је др Аделиа 
Менгер. 

Лекари саветују да се са 
отопљењем обрати пажња и 
на исхрану, одабир лаганијих 
намирница и унос што више 

течности. Такође, због повећаног 
броја бицикала, мотора и 
пољопривредних возила, саветује 
се и додатни опрез у саобраћају. 

ОПРЕЗНО У 
ПРИРОДИ – ПОЧЕЛА 
ЈЕ СЕЗОНА КРПЕЉА 

ПОВЕЋАН БРОЈ ПОЗИВА ХИТНОЈ ПОМОЋИ У ПРАЗНИЧНИМ ДАНИМА 

Удружење жена из Уљме 
организовало је манифестацију 
Дечији ускршњи дани. Програм је 
одржан испред Месне заједнице, 
а учествовала су деца из Уљме 
са фолклорним наступом. 
Представили су се чланови 

КУД „Бранко Радичевић“ са три 
узрасне групе. 

- Удружење жена припремило 
је једну прелепу манифестацију 
за децу и одрасле поводом „Малог 
Ускрса“. Овај фантастичан програм 
показује како се културно наслеђе 

негује и наставља – рекао је др 
Трајан Качина, члан Градског већа 
за културу. 

Након фолклорног програма, на 
ред су дошли најмлађи учесници 
који су на маскенбалу приказали 
своје креативне костиме. 

ДЕЧИЈИ УСКРШЊИ 
ДАНИ У УЉМИ 

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ИЗ УЉМЕ ОБЕЛЕЖИЛО „МАЛИ УСКРС“ 
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Васпитачи ПУ „Чаролија“ из године у годину 
старају се да најмлађи Вршчани своје предшколске 
дане проведу у забавној и сазнајној атмосфери, 
подстичући малишане да истражују различите теме и 
проширују своја знања. Последњих месеци, у оквиру 
програма  „За чистије и зеленије школе у Војводини“, 
вршачки забавиштанци се баве екологијом и заједно 
са својим васпитачима дају нам сјајан пример колико 

је допринос сваког од нас важан у очувању природе. 
- Екологијом се радо и често бавимо у вртићу, 

она својим садржајима буди интересовање деце, 
подстиче их да постављају питања, да истражују, 

испробавају и налазе одговоре. Свет се детету чини 
чудесним местом, јер живи у њему и дели га заједно са 
другима, и кроз непосредан доживљај који екологија 
нуди, бива и мотивисано да се искаже и покаже 
– каже Габријела Тошовић, васпитачица у вртићу 
„Бамби“ и координаторка програма, истичући да су се 

програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 
прикључили пуним срцем и великим полетом. 

У програму учествују деца, запослени у ПУ 
„Чаролија“ Вршац, родитељи, локална заједница. 

- Циљ нам је да се покажемо чуварно према 
природи како бисмо је сви боље разумели, и мудро, 
како би она била чистија, зеленија и лепша. У свим 
вртићима сакупљамо, разврставамо и одлажемо 
папирни, пластични и метални отпад. Родитељи нам 
несебично помажу, саветују нас, уводе у правила 
рециклаже, и донатори су неколико тријажних кутија. 
Сакупљено меримо и „одока“ и вагом, а,како би 

били на висини задатка, наши пријатељи, ЈКП „Други 
октобар“, долазе по позиву да преузму и однесу отпад 
како би се он рециклирао. Збивања везана за ову 
тему инспирисала су децу да осмисле свој еко бонтон, 
еколошке новине и да креирају разне играчке – 
додаје Габријела Тошовић. 

У вртићима се прати и процес ожиљавања собних 
биљака, чека се право време за њихову садњу, 
експериментише се са зрневљем и деца откривају 
„како се расте из воде“, засејава се лековито и 
зачинско биље. Малишани су уз помоћ ЈП „Војводина 
шуме“ учествовали и у садњи дрвенастих садница и у 

двориштима вртића засадили храстове, липе, борове 
и јасенове. У плану су и еко радионице у оквиру којих 
ће родитељи помоћи да се улепшају дворишта и 
„оцветају“ прилази вртићима. 

- Играмо се и зип кесама и пратимо кружење 

воде у природи, сазнајемо од метеоролога да клима 
није само уређај који хлади, већ да она битно утиче 
на богатство и разноликост целе планете. Научили 
смо и како бити енергетски ефикасан предшколац, 
и тако посредно упознали са овом темом наше 

ближње. Од пластичне амбалаже правили смо и 
хранилице за птице и старали се о њима у протеклом 
зимском периоду. Поносни смо што први пут имамо 
компостару, деца из „Лептирића“ су се побринула за 
то и обећала нам поклон за наше цветне леје – каже 
координаторка програма. 

Са колико су елана и креативности деца приступила 
овој важној теми, илуструје и чињеница да су 
малишани из вртића „Бамби“ креирали и сопствени 
Еко бонтон и Еко сонг. Своје стихове „Бамбићи“ 
поклањају својим суграђанима, поручујући нам: 

„Рециклирај, привреди,                                                                                                                
природу поштеди 
свет у коме живиш, 
да нам више вреди“! 

РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ У ВРШАЧКИМ ВРТИЋИМА

КАД СЕ МАЛЕ РУКЕ СЛОЖЕ...  
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Да уметност ни случајно није 
мртва, већ је у пуној снази и 
врца од свежих идеја, показали 
су талентовали вршачки 
средњошколци својом изложбом 
која је крајем априла отворена 
у „Тачки сусретања“. Уз вођство 
ментора Николе Митровског, 
академског сликара и професора 
ликовног, своје радове су 
представили гимназијалци 
Маша Шалиначки, Александра 
Мршић, Михајло Бојковић, 
Давид Барна и Мина Петровић, 
ученик Пољопривредне школе 
Вишеслав Стефанов и ученица 
Хемијско медицинске школе Јелена 
Трњанчев. Митровски, који је и 
идејни творац изложбе под називом 
„Art is not dead“, каже да ће ово 
представљање младих талената 
постати традиција. 

Са којом идејом је изложба 
организована? 

- Морам рећи да је изложба настала 
веома спонтано, моја је жеља била да 
изложим радове ученика које непосредним 
радом у школи могу да видим. Марија Васић 
Каначки је допринела да ова моја жеља 
постане идеја која је временом добила свој 
пун облик, а на крају ескалирала у виду 
изложбе радова ученика у простору „Тачке 
сусретања“ обједињених истом формом 
илустрације и стрипа. Овом приликом бих 
се и захвалио Марији, без чије помоћи и 

пожртвованости  ово не би било оствариво. 
Због чега су за изложбу одабрани 

баш стрип и илустрација? У чему је 
специфичност ових форми? 

- Стрип и илустрација нису никаква новина 
у пољу уметности, али су то форме које 
пружају највише слободе при приповедању 
и изражавању, што визуелно, што технички. 
Док тематиски радови настали у овим 
формама представљају праве мале светове, 
за сваког посебне и својствене. Управо из 
тог разлога су најчешћи одабир млађих 
генерација. 

Да ли је генерацијама младих 
уметника ближа дигитална или 
традиционална уметност? Увиђате ли у 
њиховим радовима неке генерацијске 
карактеристике које их издвајају у 
односу на старије уметнике? 

- Верујем да је подједнако заступљена 
и дигитална и традиционална уметност, 
с тим што у кораку са технологијом прва 
предњачи. У доба када је све доступно, 
дигитализација пружа бржи резултат и 
лакшу могућност репродукције. Мада са 
друге стране, то је све ствар избора, и личне 
поетике. Рекао бих у односу на старије 
уметнике, да је данашња омладина више 
окренута истоку, а мање западу, барем у 
погледу инспирације и узора. 

План је да изложба постане 
традиционална? 

- Управо тако. План је да изложба постане 

традиционална манифестација која ће 
сваке године у простору „Тачке сусретања“ 
приближити алтернативну сцену младих 
ствараоца ширем аудиторијуму. Сваке 
наредне године смењивала би се нова 
група излагача. 

Како је текао ваш уметнички развојни 
пут? Ви сте се за визуелне уметности 
определили рано, већ после основне 
школе? 

- Афинитет ка уметности сам испољио 
веома рано у детињству, те сам по 
завршетку основне школе уписао средњу 
школу за дизајн у Новом Саду, а након тога 
и Академију уметности где сам мастерирао 
на смеру сликарства. 

Пре три године публика је имала 
прилику да погледа и вашу самосталну 
изложбу „Porta Sancta“. На чему тренутно 
радите? Имате ли у плану нову изложбу? 

- Да! То је било моје прво представљање 
вршачкој публици, симболична целина са 
апстрактним приказима рађеним уљем на 
платну и свакако да ће их бити још.  

Професор сте у Хемијско медицинској 
школи. Како доживљавате педагошки 
рад? Колико се ваша уметничка 
и педагошка каријера међусобно 
прожимају? 

- Педагошки рад је за мене изазов и 
попут уметности веома захтеван, али зна 
да оплемени и учини вас срећним, а што је 
најбитније пракса је показала да у раду са 
децом и ја научим нешто од њих. 

Т.С. 

НИКОЛА МИТРОВСКИ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР И ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

АФИРМАЦИЈА АЛТЕРНАТИВНЕ 
СЦЕНЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА 
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 Половином првог миленијума пре нове ере, римске 
легије покушавају да продру до Дунава, те појачавају 
гвоздени стисак око Баната. Народи који су се затекли 
на овим просторима, пре свих Скордисци и Дачани, 
остављају међусобне чарке по страни и склапају савез не 
би ли пружили отпор надолазећој сили. Отпор, у почетку 
успешан, временом се ломи и боље опремљени и увежбани 
римски војници напослетку односе победу; Римљани 
успостављају границу своје империје на Дунаву, при чему 
јужни и југоисточни Банат остају периферне зоне на којима 
се притисак ипак осећао у много мањој мери него у осталим 
деловима Баната и Подунавља. У академским круговима се 
сматра да је разлог за релативно игнорисање територија 
западно од Вршачких планина мочварно тле преко којег 
је римским легијама навикнутим на ширину било веома 
тешко да прођу; терен пун мочвара, разливених река, шума, 
комараца и других отежавајућих околности онемогућавао 
је увежбано распростирање и кретање војске. Такође, у 
мочварама и густим шумама крили су се „герилци“, народи 
који су ове крајеве познавали као свој џеп и који су дуго 
водили герилску борбу против Римљана. Ипак, код Старе 
Паланке је био пут преко којег су Римљани прелазили 
Дунав, те је у том крају пронађено више налаза из римског 
периода. Од Старе Паланке се простирао Виа милитарис, 
камени римски пут, који се протезао од Старе Паланке 
преко Црвене Цркве, између Крушчице и Добричева, мало 
даље од Чешког Села улазио је у Румунију, настављао је 
кроз село Иам, и онда паралелно са реком Караш допирао 
је све до Варадије. Ту се рачвао - један део пута ишао је 
иза наших планина према Марковцу, док је други скретао 
удесно према Карпатима. Служио је за кретање војника, 
али и за превоз робе и трговаца. Феликс Милекер бележи 
да су Римљани овим крајевима владали релативно кратко, 
неких 170 година, од 101. до 270. године нове ере, односно 
од владавине цара Трајана до владавине цара Аурелијана, 
при чему се радило махом о војним одредима, без цивилног 
становништва. Једина два трајна насеља пронађена су у 
близини Карансебеша и Оршаве у данашњој Румунији. 
Историјских трагова присуства Римљана на овом подручју 
има релативно мало; одсек за антику и рани средњи 
век у Градском музеју би требало да располаже са 6376 
инвентарисаних предмета који потичу како са територије 

вршачке општине, тако и из суседних општина јужног Баната. 
Римљани ипак остављају видљиве трагове свог боравка 

на овим просторима: На брду Вршачка кула, вероватно на 
истом месту где је у XIII веку подигнута и данас присутна 
тврђава, била саграђена кула стражара, чија је посада 
обезбеђивала околину. Приликом зидања ограде за 

Градски парк 1850. године, ископане су две камене плоче 
са римским натписима, који сведоче да се на том месту, 
108. године, у време владавине цара Трајана, налазио војни 
логор у коме је била смештена Друга шпанска кохорта. 
Ова кохорта је, као део 13. римске легије, учествовала у 
освајању Дакије и претпоставља се да јој је Вршац био 
упоришна тачка. Такође, у близини градског језера је пре 
неколико година проширивано корито потока Месић, а 
радници који су користећи тешку механизацију радили на 
проширивању нису били свесни да управо ту, поред језера, 
секу некадашњи Римски шанац, канал са бедемом који је био 
скоро идентичне дубине и ширине као што је предвиђено 
да буде ново корито потока Месић; тачније, ради се о једном 

од три шанца који се протежу укупном дужином од 1260 
км (колико отприлике износи ваздушна линија Београд-
Париз!) од Будимпеште источно до Мишколца и границе са 
Словачком, одакле оштро завијају јужно и пролазе поред 
Дебрецина, Арада, Темишвара, и напослетку кроз Вршац, 
односно поред Вршца где настављају свој пут све до Дунава. 
О коликом грађевинском подухвату је реч, због чега се ови 
шанчеви сматрају „европским кинеским зидом“ и можемо ли 
настанак Вршца да повежемо са шанчевима који се одвајкада 

протежу дуж читавог историјског Баната, и још много даље? 
„Чешки краљ Черс одлучи да ожени кћи суседног краља. Уз 
пристанак, добио је услов да своју младу превезе бродом 
од Дунава до Тисе... Краљ узе да са својим људима копа 
канал између Тисе и Дунава. При томе, веома је волео да се 
весели, и радове су даноноћно пратили музичари; једном 
од музичара је дојадила свирка, тресну краља виолином по 
глави те овај на месту умре. Настаде весеље, јер мукотрпни 
рад се никоме није допао, и сви који су копали канал 
бацише по једну лопату земље на краља, услед чега овај 

ТАМАШ ФОДОР: ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ 7

ПЕРИОД АНТИКЕ

Мапа територије на којој су били Јазиги, сарматско племе. Граница је са десне стране омеђена Римским шанчевима

Римски шанчеви на старим мапама (детаљ)

Реконструкција бедема, шанца и осматрачнице

Остаци Римског шанца код Кајтасова

Римски шанац пре уласка у Делиблатску пешчару
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буде сахрањен под великом хумком која се може видети и 
до дана данашњег“... Према другој легенди, ђаво је решио 
да намучи поштеног, али гордог земљорадника, са којим 
се опкладио ко ће да узоре дужу бразду. Сељак је упрегао 
све своје волове и узорао повећу бразду; међутим, ђаво је 
позвао петла, везао му плуг за реп, и послао га да прелети 
све докле се оком види, и даље... Римски шанац, познат и 
као Ђавољи јарак, Аварски шанац, Ђавоља бразда, Петлова 
бразда, Черсов јарак, Вилински јарак, Јарак који су зидали 
дивови итд. је историјска енигма око које историчари већ 
вековима ломе копља. О њима први пут говори документ 
Magna fovea, huae protensa usque ad Aruksceguj tendit још 
1067. године. Били су видљиви све до краја 19. века и година 
аграрних реформи која је проузроковала затрпавање и 
узоравање њиховог највећег дела, због чега се њихови 
остаци могу видети искључиво из сателита. Односно, 
углавном из сателита. Дубоки су 2–5м, широки 5–8м, укупне 
дужине 1260км, окружују површину од 60-65.000км², 
запремина измештене земље је 10 милиона м³(!); верује се 
да је било потребно 2250 дана током 15 година, 5 месеци 
годишње услед временских услова, односно радови су 
текли 700м дневно током 1800 дана, при чему је на овом 
колосалном подухвату радило 5.500 мушкараца у пуној 
снази током наведених 15 година. Поједини историчари их 
сматрају одбрамбеним шанчевима који се састоје од јарка 
и бедема, и то је уједно најприхваћенија верзија; сматра 
се да су их сазидали Сармати, номадски народ иранског 
порекла, односно сарматско племе Јазига (1. век нове ере 
до краја 4. века нове ере), не би ли своје границе на северу и 
истоку сачували од провала Германа. Према другој верзији, 
Римљани су поробили Сармате у 4. веку, натеравши их да 
копају шанац, који је на неким местима остао недовршен. 
Као што се могло претпоставити, мађарски историчари 
повезују шанчеве са Аварима који су после сеобе народа 
владали овим просторима, али и за династију Арпадовића 
много касније, док их историчари са ових простора повезују 
са доласком Словена. Прихваћено је мишљење да нису 
настали пре 1. века нове ере, јер на неким местима секу 
сарматска насеља, дакле млађи су од њих. Ипак, писац ових 
редова сматра интересантном чињеницу да секу скоро све 
веће неолитске центре како у Мађарској и Румунији, тако и 
код нас, уједно се поклапајући са путем којим је преношен 
опсидијан. Такође, вредни Римљани су све записивали, а 
оволики подухват нису нигде забележили?... 

Један крак шанчева долази до Ватина, и завија око 

Великог рита преко неолитског локалитета Виногради, 
пролази поред Маргите, Пландишта, кроз Алибунар, 
све време секући познате неолитске локалитете, потом 
Делиблато и напослетку код Ковина улази у Дунав. Други 
крак пролази поред Малог Жама, завија између Великог и 
Малог рита иза аеродрома, такође секући многе локалитете, 
и чувени Ат између осталих, потом иза фабрике чоколаде 
завија према језеру, одакле се протеже кроз улице Маргитску 
и Јелене Варјашки, сече београдски пут, пролази иза 
железничке станице одакле опет завија према Белој Цркви, 
пратећи пругу (за чију су изградњу модерни инжењери 
вешто искористили земљу набацану на бедем шанчева), 
потом пролази поред Потпорња и неолитских локалитета 
Старо село и Кремењак, да би завршавајући свој пут секао 
Думачу иза Гребенца, завио према Кајтасову и изгубио 
се у пешчари близу Дунава. Управо повезаност Дунава и 
Тисе шанчевима наводи неке истраживаче да их сматрају 
системима за наводњавање, односно одводњавање, 
дренажу мочвара у Карпатском басену. Потврђено је да су 
шанчеви служили и као трговачки путеви, штавише према 

неким су теоријама били пуни воде и њима су се кретале 
мање лађе. Прихваћена је и теорија да су захваљујући њима 
настала многа насеља и касније градови, а пошто секу 
Вршац... закључак се сам намеће. У сваком случају, ради се 
о још једној знаменитости града Вршца, знаменитости за 
коју мали број Вршчана зна, а која је у остатку Европе богато 

посећена туристима и разним истраживачима и изазива 
велику пажњу, штавише, представља сензацију.

У другој половини 3. века нове ере разни народи, пре 
свих Готи, почињу све јаче да притискају римске границе, 
те Римљани напуштају Банат, повлачећи се на другу страну 
Дунава, у некадашњу Мезију. Уследила је Сеоба народа, 
период од пет векова који је започео падом Римског 
царства. На историјској сцени смењују се Хуни, Гепиди, 
Авари, Словени и Бугари, правећи увертиру за рани средњи 
век.

КРАЈ

Римски шанац између Великог и Малог рита на мапи из 19. века (детаљ)

Римски шанац код Кајтасова на мапи из 18. века (детаљ)

Римски шанац код Кајтасова на сателитском снимку

Цигле коришћене за поплочавање римских дворишта

Налази из римског периода
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Научници су открили добро 
очувану ногу диносауруса чија 
прича датира још од дана удара 
астероида, који је збрисао 
популацију диносауруса са 
Земље. Било је то пре 66 милиона 
година.

У америчкој држави Северна 
Дакота на налазишту Танис 
пронађена је фосилизована нога 
диносаура на којој је очувана 
чак и кожа. Научници тврде да 
је диносаурус коме је припадала 
пронађена нога настрадао на дан 
удара астероида који је уништио 
популацију диносауруса пре 66 
милиона година, преноси РТС.

Како наводи Би- Би- Си 
пронађено је веома мало остатака 
у стенама на основу којих је 
проучавана ова тема о нестанку 
диносауруса.Због тога су налази у 
Танису веома посебни.

Током последе три године 
тим Би-Би-Си-ја провео је доста 
времена на локалитету Танис 
снимајући са документаристом 
Сир Дејвидом Атенбороом.

Многи откривени примерци 
ће бити приказани први пут, 
а међу примерима добро 
очуваних створења од тренутка 

када је астероид ударио у 
Земљу, ту је риба која је удисала 
крхотине удара, кожа од рогатог 
трицератопса и ембрион летећег 
птеросауруса који је још увек у 
његовом јајету.

Претпоставка је да се главно 
место удара астероида који је био 
широк 12 километара налази у 
Мексичком заливу, место Танис у 
Северној Дакоти које је удаљено 
око 3.000 километара од залива. 
Мистерија је због чега су остаци 
тако добро очувани.

Верује се да су остаци 
животиња и биљака у Танису 
били скупљени у депонију 
седимента насталу од таласа 
речне воде у којој су се налазили 
океански организми помешани 
са животињама које насељавају 
копнене средине.

Научници такође верују да су 
пронашли део самог астероида. 
То је зато што је јесетра пронађена 
на локацији Танис удахнула 
куглице растопљених стена које 
су емитоване при удару.

Када су научници испитали 
ове куглице у шкргама јесетри, 
открили су да су повезане са 
местом удара у Мексику, а два 

примера која су била умотана 
у смолу дрвећа имала су мале 
инклузије ванземаљског порекла.

“Успели смо да раздвојимо 
хемију и идентификујемо састав 
тог материјала. Сви докази, сви 
хемијски подаци из те студије 
снажно сугеришу да гледамо у 
комад астероида који је обрисао 
диносаурусе са наше планете”, 
рекао је професор Универзитета 
у Манчестеру Фил Менинг.

Вођа истраживања професор 
Роберт Деплама са Универзитета у 
Манчестеру, истакао је да постоји 

толико детаља који нам говоре 
шта се догађало из тренутка у 
тренутак, као када гледамо филм.

Професор Пол Барет са 
Природно-историјског музеја у 
Лондону је за Би- Би- Си рекао 
да се ради о Теселосаурусу. То 
је врста диносауруса која је 
изгледала као велики гуштер. 
По свему судећи ова нога је од 
диносаура откинута јако брзо и 
не виде се докази неке болести 
ноге.

  Извор: Политика

По богу Виду * Српска 
женска имена Вида, Видана, 
Видна, Водовданка, Видојка, 
Видомирка, Видосава изведена 
су и сложена имена која су 
раније била веома раширена 
у народу. У њиховом корену, 
као и у корену назива биљке 
видовчице (назив је изведен од 
основе вид, што значи поглед, 
дан, светлост, свитање, белина, 
чедност, невиност), налази 
се име старог словенског 
бога Вида (Световида), бога 
светлости и здравља. Одатле 
би се ово име значењски 
могло повезати с именом 
Светлана. Име бога Вида и 
биљке видовчице симболизују 
божанску светлост, постојаност 
и животну снагу.

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАКО ЈЕ НАСТАЛО 

ИМЕ ВИДА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Невероватну статуу богиње 
открио је локални фармер који је 
копао земљиште у Кхан Јоунису 
на југу Појаса Газе. Ово откриће 
статуе направљене од кречњака је  
подсетник да је Појас Газе некада био 
део важног трговачког пута за древне 
цивилизације и да је некада био 
хананско насеље.

Глава статуе висока је 22 
центриметра и јасно показује лице 
богиње која носи змијску круну.

„Сасвим случајно сам ископао 
нешто тако вредно. Била је веома 
прљава, па сам је прво опрао. Када 
сам је угледао схватио сам да се ради 
о драгоцености, али нисам знао да 
има баш тако велику археолошку 
вредност. Захваљујем се Богу и 
поносан смо што је остала на нашој 
земљи у Палестини још од давнина”, 
рекао је фармер, преносе страни 
медији поводом овог открића.

Статуа Анат, једног од 
најпознатијих хананских божанстава, 
сада је изложена у Каср ал-Басхи, 
историјској згради која служи као 
један од ретких музеја у Гази. Јамал 
Абу Рида из министарства за туризам 
и антиквитете је рекао да је статуа 
„отпорна на време” и да њено откриће 
има и политичку позадину.

„Оваква открића доказују да 
Палестина има цивилизацију и 
историји и да то нико не може да 
порекне”, истакао је Абу Рида.

Извор: Политика

У ГАЗИ ПРОНАЂЕНА СТАТУА 
БОГИЊЕ СТАРА 4.500 ГОДИНА

ПРОНАЂЕН ФОСИЛ КОЈИ ИДЕ У ПРИЛОГ 
ТЕОРИЈИ ДА ЈЕ АСТЕРОИД ЗБРИСАО 
ДИНОСАУРУСЕ СА ЛИЦА ЗЕМЉЕ

Један од највећих путничких авиона на свету, „ербас А340”, 
први пут је слетео је на Антарктик. Kао писту за овај подухват 
посада је користила такозвани плави лед, односно ледену плочу 
у дужини од 3.000 метара.

Она је претходно посебним методама „резбарена”, односно 
на њој су сечењем леда прављени усеци који су обезбедили 
успоравање летелице и њено безбедно приземљење, јављају 
светски медији.

Авион „ербас А340” на путовање ка Белом континенту упутио се 
из Јужноафричке Републике, лет је у једном правцу трајао око пет 
и по сати, а носио је довољно горива и за повратак. Од Кејптауна 
до писте на Антарктику авион је прешао 2.877 миља.

Посада је на ово путовање кренула како би на Антарктик 
доставила намирнице и другу робу потребну за будући 
авантуристички камп који се прави у једном делу леденог 

континента.
Један од највећих проблема за пилоте приликом 

слетања на лед је заслепљујући одсјај који настаје на белој 
површини.

„Рефлекција је била огромна и само уз помоћ 
специјалних заштитних наочара могли смо да гледамо на 
писту, а затим у инструменте. Упркос одсјају, слетање је 
текло глатко и све је урађено по протоколу. Био сам срећан 
када се после заустављања авиона чуо аплауз из кабине, 
јер ми смо писали историју”, рекао је Карлос Мирпури, 
капетан посаде и потпредседник португалске компаније „Хај флај” 
која је организовала лет.

Најновији историјски подухват у ваздухопловству је наставак 
летачке традиције на Антарктику: први пут далеке 1928. године 
аустралијски војни пилот и истраживач Џорџ Хјуберт Вилкинс 

летео је са Јужних Шетландских острва до Антарктика авионом 
„локид вега 1”.

С обзиром на интересовање не само научника и истраживача 
за Антарктик, већ и туриста, овакви летови, сматрају стручњаци, 
биће све чешће организовани.

Извор: Политика

„ЕРБАС” НА АНТАРКТИКУ
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Компанија Тесла Моторс, чији је власник 
најбогатији човек на свету Илон Маск, обратила 
се новосадском произвођачу минералне воде 
Минаква са захтевом за сарадњу која би укључила 
и аквизицију једног дела ове компаније, рекла је за 
портал Бизнис Татјана Малбаша из Минакве. 

- Интересовање за сарадњу је исказано писаним 
путем, а ми ћемо ову понуду озбиљно размотрити. 
Већ се спремају узорци воде који ће бити послати 
компанији Тесла Моторс. Компанија Илона Маска је 
осим Минакве контактирала још неколико фирми у 
Европи које имају воду са природним јодом, а више 
детаља биће познато за неколико недеља – рекла 
је Малбаша. 

Још 1897. године на дубини од 193 метара 
откривена је минерална лековита вода са великим 
садржајем јода. Прве анализе ове воде годину 
дана касније показале су да је пронађена изузетно 
лековита вода. Користила се како у терапеутске 

сврхе тако и за пиће. Настала из остатака Панонског 
мора, ова минерална вода по свом саставу садржи 
четири пута више јода и бикарбоната него морска 
вода. Већ тада је доказано да стално купање у 
овој минералној води делује благотворно на 
организам, како деце, тако и одраслих (олакшава 
тегобе дисајних путева и умирујуће делује на астму, 
обезбеђује бољи сан, учинковита је у лечењу разних 
облика депресије, чисти кожу и даје јој еластичност 
и сјај и ослобађа организам од токсина). 

Минаквина минерална вода је природно 
богата јодом и то је чини посебном у односу 
на остале минералне воде. Колико је јод важан 
за наш организам, говори чињеница да његов 
недостатак оставља трајне последице на људско 
здравље, посебно у периоду трудноће и првим 
годинама живота бебе. Недостатак јода може да 
буде узрок хипотиреозе, гушавости, хипертензије 
и кардиоваскуларних болести, увећања трахеја 

или једњака које на крају може резултирати раком 
тироидне жлезде. Код жена недостатак јода везује 
се за фиброцистично обољење дојке. 

Наш организам није способан да произведе овај 
животно важан минерал. Јод је неопходно уносити 
редовно. Намирнице најбогатије јодом су морски 
плодови (алге, ракови, шкољке, риба), мање јода 
садрже млечни производи, а добар извор јода су и 
минералне воде природно богате јодом. 

Извор: НС репортер 

НАЈБОГАТИЈИ ЧОВЕК НА СВЕТУ ЖЕЛИ 
ДЕО МИНАКВЕ 

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Поред бројних активности из домена 
библиотечко-информационе делатности, 
Градска библиотека „Карло Бијелицки“ 
годинама негује своју издавачку делатност. 
Значај издаваштва код библиотека огледа 
се у очувању завичајне културне баштине, 
подстицању стваралаштва, популарисању 
књига и писане речи, али и у презентовању 
својих фондова и услуга. 

У оквиру своје издавачке делатности, 
Градска библиотека у Сомбору публикује: 
књиге, часописе, каталоге књига, водиче, 
изложбене каталоге и остали материјал 
неопходан за одвијање програмских 
активности (плакати, позивнице, програме за 
изложбе и концерте, проспекте, разгледнице 
итд). 

Захваљујући јасној програмској 
оријентацији и преданим радом свих 

управника, уређивачког Савета и стручних 
кадрова Библиотеке, издавачку делатност 
чини преко две стотине књига поезије, прозе, 
есејистике, књижевне критике и теорије, 
студија, монографија, историографије, 
етнографије, библиографије итд. 

Библиографију издања Градске библиотеке 
„Карло Бијелицки” у Сомбору сачињава уводна 
студија о историјату Библиотеке и њеној 
издавачкој делатности, уводне напомене 
са објашњењима о методу, начину рада и о 
стандардима који су поштовани приликом 
израде библиографије, затим следи комплетна 
библиографија издатих публикација. 
Библиографија је употпуњена регистрима. 

Као предложак за библиографску грађу 
послужио је каталог у издању библиотеке: 
Издавачка делатност Градске библиотеке 
„Карло Бијелицки” у Сомбору и Српска 

библиографија : књиге 1868–1944. 
Грађа за библиографију прикупљена је из 

одређених фондова Библиотеке: завичајног 
одељења, научног одељења и позајмног 
одељења за одрасле кориснике. Такође, 
коришћени су и годишњи Извештаји о раду 
библиотеке у периоду од 1944. до 2021. године. 

Ово значајно библиографско дело потписује 
дипломирани библиотекар Научног одељења 
Библиотеке Марина Брња. Библиографија 
издања градске библиотеке Карло Бијелицки 
у Сомбору представља приређен и допуњен 
мастер рад Издавачка делатност Градске 
библиотеке“Карло Бијелицки“ у Сомбору – 
библиографија издања, одбрањен 4. новембра 
2020. године на Педагошком факултету у 
Сомбору Универзитета у Новом Саду. 

Извор: Сомборске новине 

Влада Републике Србије донела је 2002. године решење 
о промени имена ове образовне установе из Грађевинска 
школа „18. новембар“ у „Политехничка школа“, а тим поводом 
је у уторак, 26. априла, уприличен свечани програм у оквиру 
којег су представљене изложбе радова и слика ученика, који 
ће бити приказани у Пројектној недељи. 

- Политехничка школа је установа која образује ученике на 
четири подручја рада и током протеклих деценија је радила 
и стварала, а ово је прилика да се похвали резултатима – 
рекао је директор Исо Планић и додао да школу похађа око 
650 ученика у 43 одељења. Настава се спроводи у четири 
објекта, а сваке године са својим ђацима школа остварује 
запажене резултате. 

- Средње стручно образовање у Соботици траје знатно 
дуже од 1983. године, када је створена прва занатска школа 
основног типа, а школа из које ми потичемо је Техничка 
школа која постоји од 1945. године. Политехничка школа је 
настављач те традиције и данас ми развијама креативност 
нашим ученицима, дајемо им знања и вештине, како би 
они унапредили сопствену позицију у животу и допринели 
развоју наше целокупне заједнице. У школи уводимо и 
образовање одраслих, да бисмо 2016. године постали јавно 
признати организатори ових активности док од прошле 

године спроводимо програме признавања претходног 
учења. Политехничка школа је данас установа загледана у 
будућност која развија креативност наших ђака. 

У поводу обележавања Дана школе, уприличена је 
изложба радова ученице Мајде Виг која похађа трећи 
разред ликовног смера. 

- Радови су углавном настали током наставе, на часу, са 
друштвом. Углавном ме занима анатомија, а цртам и мртву 
природу – рекла је Мајда, додајући да је таленат наследила 
од родитеља. 

Свечаности је присуствовао и градоначелник Стеван 
Бакић који је овом приликом пожелео да школа настави 
са радом и постизањем добрих резултата док ће јој град 
Суботица у свему, као и до сада бити поуздан партнер. Ови 
млади људи када заврше своје комплетно образовање и 
изађу из школе, ставиће на располагање свом граду и држави 
сво знање које буду стекли. Политехничка школа је иначе 
један од поноса у области образовања града Суботице и она 
ће у наредној школској години имати образовне профиле 
у складу са националним моделом дуалног образовања и 
потребама нашег друштва. 

У поводу обележавања Дана школе, у уторак је на 
Отвореном универзитету отворена изложба „Мој пут“ која 
је приказала богату каријеру нашег суграђанина Мурењи 
Маћаша. 

Извор: Суботичке новине 

СУБОТИЧКА ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА 
20 ГОДИНА РАДА ПОД САДАШЊИМ ИМЕНОМ  

НОВО ИЗДАЊЕ СОМБОРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

ГРАЂА ИЗ ФОНДОВА У 
БИБЛИОГРАФИЈИ 
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У време првомајских празника, 
већина наших суграђана искористила 
је слободно време и провела 
га у дружењу са пријатељима. 
Породице са малом децом најдуже 
су се задржавале код одмаралишта 
Црвени Крст, где су малишани 
уживали у мини зоо врту и у игри на 
дечјем игралишту, кажу у Туристичкој 
организацији Вршац.

Млади су освежење и рекреацију 
потражили у клубу Изазов, а већи број 
викендаша је време празника провео 
породично у својим викендицама. 

Љубитељи природе, су ове 
године имали већи избор за шетњу 
обележеним пешачким стазама, што 
је у великој мери олакшало пешачење 
вршачким брегом.

Веома популарно излетиште и 

шетња  Загајичким брдима, показала 
се као све привлачнија  дестинација, 
која са својим природно формираним 
пешчаним динама привлачи велику 
пажњу многих туриста, заљубљеника 
у природу.

Посебно угодан, а нарочито 
популаран међу пецарошима био је 
излет и дружење поред канала Дунав 
- Тиса - Дунав. Близу града, а далеко 
од гужве, за људе којима је пецање 
хоби ово излетиште је право место за 
одмор.

Туристичко информативни центар 

на брегу радио је током празника 
и умногоме помогао да првомајски 
празници, проведени у природи 
поостану редовна активност 
многобројним посетиоцима.  
Богатство природе и њена 
разноврсност на вршачком брегу, 

чини га јединственим, а највиши 
врх Војводине, као развојна шанса у 
планинском туризму, потенцијал су за 
град и околину, истичу у Туристичкој 
организацији Вршац.

ВРШЧАНИ И ЊИХОВИ ГОСТИ 
ПРЕПЛАВИЛИ ВРШАЧКИ БРЕГ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРВОМАЈСКИ УРАНАК
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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 (165)

ПОСМАТРАЊЕ ВРШАЧКОГ ТРИПТИХОНА 
КАО ДУХОВНА АВАНТУРА

Посматрање Вршачког Триптихона прилика је 
каквих у Вршцу има само неколико да уз помоћ 
комплексног уметничког дела сурфујемо по 
пределима сопственог интелекта и духовности за које 
иначе немамо прилике а и све мање жеље.

Онај ко посматра Вршачки Триптихон посматрајући 
себе од свих суптилних информација које достиже и 
на које реагује његов ум кад изађе из музеја више није 
исти човек који је тамо ушао.

Људи данас иду по концертима и у позориште 
да се забаве а некад да се духовно обогате ма шта 
то значило. Живимо у временима информатичке 
револуције где се пред нашим очима дешава 
револуција интелектуалног раста машина милионима 

пута брже него она биолошка еволуција  чија смо ми 
перјаница.

Пре почетка ове електронске интелектуалне 
еволуције били смо главни актери покретања 
економије, битни на животној сцени како нам се све 
чешће захваљују на нашим понуђеним услугама да 
радимо, уз  образложење да то већ ради компјутер, 
ми уместо да нагрнемо у просторе уметничких понуда 

поезије, музике, ликовне уметности да би јачали 
своју  конкурентност и шансу да радимо, дешава се 
сасвим супротно. Одустајемо од себе, од напора бар 

оно мало менталне снаге коју нам бесплатно даје 
искуство уметности, али да ли случајно савремена 
уметничка понуда баца и не труди се да ојача људску 
животну позицију већ да нас  забави. Да би нашли 
праве подстицаје треба да одувамо прашину са 
заборављених књига песама,  грамофонских плоча, 
прашњавих слика и квалитетних репродукција.

Одлазак у Лувр личи на ходочашће, али тамо и Мона 
Лиза чека на ред да буде виђена. Од тог преобиља 
светске ликовне баштине напросто биолошки не 
узимамо ништа, видели смо све а понели ништа.

Искуство уметности које нас мења  у свом корену 
је хемијска контемплација која захтева љубав, време 
отоврености а пре свега намеру да се мењамо.

Некад су људи ишли на концерт у галерије или 
позоришта као на културне догађаје којима се посвете 
и потпуно предају. Данас је одлазак на овакве догађаје 
пре свега прилика да се проверимо, да верификујемо 
своју људскост или бар оно што је од ње остало. 
Прочитајте песме које су вас некад одушевљавале, 
слике које сте волели погледајте поново да одувају 
прашину и да наш дух поново засија и у нама и за нас.

 Т. Сухецки

У суботу 7. маја, у Тачки 
сусретања, у Змај Јовиној улици, 
биће отворена изложба актова 
три уметнице, Јелене Враговић, 
Оливере Протић и Јелене Тијанић 
Савић.

Ликовни приказ наге људске 
фигуре ујединио је три ауторке 
у пројекат који даје сагледавање 
класичне теме на више начина. 
Фигурација која је једно време 
била помало запостављена на 
нашој ликовној сцени поново 
се буди и бива сагледана из 
нових углова, обрађена у новим 
техникама и стилизована новим 
сензибилитетом. Ауторке се 
придружују покушају да се 
фигурација, посебно акт, поново 
постави као један од веома 
инспиративних мотива. У својим 
радовима оне се клоне сваког 
баналног и вулгарног ликовног 
приказа али не беже од танане 
женствености (код женског акта) 
као ни од унутрашње снаге мушког 
акта. Овде се налази студиозни, 
стилизовани, сведени и још низ 

приступа мотиву који се преплићу 
и често стоје у супротности, 
али истовремено чине склад у 
формирању сваке појединачне 
ликовне композиције. Све три 
ауторке већ имају формиран 
свој ликовни израз па тиме овај 
пројекат не угрожава њихову 
индивидуалност већ га треба 
схватити као шире сагледавање 
теме и одличан вид сарадње.

Назив овог пројекта је изведен 
из почетних слова имена ове три 
сликарке (Јелена Оливера Јелена 
– ЈОЈ ) реч, узвик који је некада 
често пратио сваки поглед на 
голотињу од стране дволичних 
„чистунаца“ а данас се са отегнутим 
самогласником у средини 
користи у „веселој“ свакодневици. 
Огољено тело мушкарца и жене 
поставља питање и даје многе 
одговоре на унутрашње животе, 
мир и немир сваког од нас. Мотив 
постављен у простор, не простор 
или сам у себи може бити огедало 
у коме ће се препознати неко од 
публике. 

У СУБОТУ 7. МАЈА У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА ИЗЛОЖБА АКТОВА ТРИ АУТОРКЕ

КОНЦЕПТ ЈОЈ – ПОНОВНО 
БУЂЕЊЕ ФИГУРАЦИЈЕ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Нико не жели нуклеарни светски рат.
Сви су за убијање класичним оружјем.

Зоран Ђуровић Ђурке
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УСКРШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА УЧЕНИКЕ ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

ПОДРШКА 
ГРАДА ВРШЦА 

ХУМАНИТАРНИМ 
АКЦИЈАМА

Поводом ускршњих празника у 
ШОСО “Јелена Варјашки“ организовано 
je дружење и посета ученицима ове 
школе  од стране представника Градске 
организације инвалида рада који су том 
приликом ученицима школе за децу 
са сметњама у развоју, припремили и 
поделили слатке пакетиће и шарена јаја. 
Ученици су у веселој атмосфери, заједно 

са својим учитељицама и наставницима 
уживали у дружењу и куцању ускршњим 
јајима.

“Град Вршац пружа пуну подршку 
оваквим хуманим акцијама и 
међусобном упознавању и разумевању 

специфичности и карактеристика 
деце са сметњама у развоју, развијању 
солидарности, подршке, уважавању и 
схватању различитости не као  препреке 
и ограничења већ могућности за 
стварање нових искустава, и  богатства за 
нова пријатељства.” изјавила је чланица 
Градског већа Маја Ристић Лажетић која 
је је такође истакла и да Град наставља 

са подршком Удружењима из области 
социјалне и здравствене заштите и 
њиховим активностима које заједно 
доприносе унапређењу квалитета живота 
најосетљивијих друштвених група.
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К УЛ И Н  К У В А Р

САЛАТА СА 
ПИЛЕТИНОМ И 
МАСЛИНАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 120 г Матијевић пилецих прса
- 2 кашичице маслиновог уља
- со, бибер
- 1 главица зелене салате
- 2 паприка
- 3 чери парадајза
- 2 кашике лимуновог сока
- 1 кашичица сенфа
-1 кашика исецканог свежег 
оригана
-маслине
- кришке лимуна

ПРИПРЕМА: : Паприку исећи 
на траке, чери парадајз преполовити, а 
маслине исецкати. Матијевић пилећа прса 
премазати 1 кашицичом уља и зачинима, 
па пржити у тигању по 5 минута са сваке 
стране.

Извадити из тигања и исећи на траке. 

Дресинг: Сјединити лимунов сок, со, 
бибер, сенф и 1 кашицицу уља у фину смесу. 
Салату опрати, оцедити и искидати ма 
мање комаде, па помешати са паприком, 
парадајзом и маслинама. Прелити 
дресингом и добро измешати. Преко 
распоредити пилетину и танко исецене 
кришке лимуна.

ДИНСТАНА 
ЈУНЕТИНА СА 

ПОВРЋЕМ
НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг Матијевић јунећег бута
- 4 кашике уља 
- 200 г лука 
- 2 цена белог лука
- 100 г шаргарепе 
 -50 г Матијевић панчете
- 60 г корена целера 
- 60 г корена першуна
- ловоров лист 
- 1 кашицица црвене млевене 
паприке
- 2 кашике зачина Ц 
- 100 мл белог вина

ПРИПРЕМА:  Матијевић јунећи 
бут исећи на коцкице и пропржити на 
уљу. Месо извадити, а на истој масноћи 
продинстати ситно исечен црни и бели лук. 
Додати на коцкице исецену шаргарепу, 

Матијевић панчету, целер и першун. Кад 
поврће омекша, вратити месо и додати 
ловоров лист, црвену паприку и зацин Ц. 
Динстати уз доливање воде, док месо не 
омекша. Пред крај, додати бело вино.

К О Ц К Е  С А 
Ј А Б У К А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 350 г брашна 
-  1 кашика цимета у праху
- 1 кашика прашка за пециво
- 1 јаје 
- 150 г жутог шећера
- 230 мл киселе павлаке
- 2 кесице ванилин шећера
- 400 г ситно исецканих 
шљива
- 1 кашика меда

ПРИПРЕМА:  Брашно 
помешати са циметом, прашком за пециво 
и мало соли. Исецкане шљиве помешати 
са ванилин шећцером. У другој посуди 
миксером умутити јаје са шећером док се 
не добије густа смеса. Постепено додавати 

киселу павлаку. Лагано мешајући сјединити 
мешавину брашна са смесом од јаја. Додати 
шљиве и кашику меда и лагано промешати 
да се мед равномерно сједини.

Смесу сипати у калупе за мафине и пећи 
око пола сата у загрејаној рерни на 180°Ц.
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LITERA ROMÂNĂ
MOMENT ISTORIC PENTRU CULTURA NOASTRĂ

În cadrul parteneriatului din-
tre Asociaţia pentru Cultu-
ră Bănăţeană și Societatea 

Română de Etnografie și Fol-
clor (SREF) din Voivodina (Ser-
bia) și Institutul de Cultură al 
Românilor din Voivodina au 
semnat în luna martie Acor-
dul de cooperare și schimburi 
culturale. 

Evenimentul a fost inițiat de 
președintele Asociaţiei pentru 
Cultură Bănăţeană, prof.univ.
dr. Emil Lucian Roșca și de vi-
cepreședintele Asociaţiei pen-
tru Cultură Bănăţeană, Adrian 
Călin Boba, iar din partea Bana-
tului sârbesc, de către președin-
tele SREF, Nicu Ciobanu, alături 
de directorul interimar al Insti-
tutului de Cultură al Românilor 
din Voivodina, Todor Doru Ursu. 

Acordul are în vedere sta-
bilirea unor relații de coopera-
re între părțile semnatare pri-

vind colaborarea în plan cul-
tural, științific, de cercetare, 
didactic, muzical prin: contri-
buții ale specialiștilor la publi-
carea unor lucrări și studii în 
reviste științifice; sprijin con-
sultativ de specialitate, respec-
tiv consiliere științifică; organi-
zarea de conferințe pe teme de 
etno-muzicologie, coreologie, 
etnografie, antropologie cul-
turală, muzică sacră; inițierea 
unui comitet consultativ for-
mat din personalități în dome-
niu, pentru proiecte și coopera-
re transfrontalieră, care să reali-
zeze strategii și proiecte cultu-
rale, educaționale și de turism; 
organizarea de concerte, reali-
zarea de înregistrări audio/vi-
deo; organizare masterclass-uri 
și workshop-uri; documentare, 
respectiv cercetare de teren et-
nografică; schimburi cultura-
le și elaborarea unor politici și 

proiecte culturale cu vizibilita-
te locală, regională, națională și 
internațională etc.

„Este un moment istoric 
pentru cultura noastră, care 
marchează și acest prim par-
teneriat realizat de către asoci-
aţiile culturale din Voivodina cu 
o asociaţie din România, Aso-
ciaţia pentru Cultură Bănăţea-
nă fiind cea mai reprezentati-
vă, care desfășoară activităţi în 
plan cultural, știinţific, de cer-
cetare, didactic, muzical-folclo-
ric, muzical-religios, publicis-
tic. Sunt proiectele comune pe 
care le vor derula cele două im-
portante asociaţii culturale din 
Voivodina. Prezentul acord de 
cooperare și schimburi cultu-
rale va contribui la dezvoltarea 
și implemetarea în premieră a 
unor proiecte de înaltă ţinută”, 
a menționat președintele Aso-
ciaţiei pentru Cultură Bănăţea-

nă, prof.univ.dr. Emil Lucian 
Roșca. „Institutul de Cultură 
al Românilor din Voivodina,- 
a subliniat directorul interimar 
Todor Doru Ursu, -deși colabo-
rează cu patru Academii de Ști-
ință și alte instituții relevante 
din sfera științifică din Serbia și 
România, prin Acordul de co-
laborare și schimburi cultura-
le cu Asociaţia pentru Cultură 
Bănăţeană aduce un moment 
calitativ în activitatea noastră, 
îndreptat spre zona Banatului 
care este și spațiul vital în ca-
re ne desfășurăm activitatea.” 

Societatea Română de Et-
nografie și Folclor (SREF) din 
Voivodina (Serbia) cu o prodi-
gioasă activitate, care a depă-

șit un sfert de veac, fiind una 
dintre cele mai importante or-
ganizații românești nonguver-
namentale din Voivodina, cu o 
concepție bine definită și rezul-
tate remarcabile, continuă ac-
țiunile de valorificare, de pro-
movare a valorilor identitare 
românești. „Acordul semnat ne 
obligă și ne îndeamnă să persis-
tăm pe linia aceea ce semnifică 
valoare identitară românească 
– limbă, tradiție, spritualitate, 
creație, românească”, a menți-
onat președintele SREF, Nicu 
Ciobanu. F. R.

LUCRĂRI CREATE ÎN DIFERITE PERIOADE ALE VIEȚII A CUNOSCUTULUI  ARTIST DIN ZRENIANIN

Expoziția pictorului academic Viorel Flora 
deschisă la Centrul Cultural
La Centrul Cultural din Zren-

janin a fost deschisă  expo-
ziția a pictorului academic Vi-
orel Flora, 70 de ani de viață și 
50 de ani de muncă recunoscu-
tă în arta plastică. La începutul 
anului 2021, Centrul Cultural 
din Zrenjanin, în cadrul pro-
gramului de arte vizuale, a în-
ceput programul de prezentare 
a artiștilor renumiți din Zren-
janin în domeniul artei și arte-
lor plastice.

Joi, 24 martie, s-a deschis la 
Centrul Cultural Zrenjanin o 
expoziție retrospectivă de de-
sene ale artistului, pictor aca-
demic Viorel Flora, cu ocazia 
împlinirii a 70 de ani de viață 
și a 50 de ani de muncă artis-
tică recunoscută. Publicului i 
se prezintă o serie de picturi 
și desene care au fost create în 
diferite perioade ale vieții ar-
tistului, iar parte integrantă a 
expoziției este un număr ma-
re de fotografii din viața pic-
torului academic Viorel Flora. 
La deschiderea expoziției, pu-
blicului s-a adresat în numele 
orașului Zrenjanin - Snežana 
Vučurević, ajunctul primaru-
lui orașului Zrenianin, Goran 
Marinković, în numele gazde-

lor și organizatorilor, director 
al Centrului Cultural Zrenja-
nin, Borislav Umićević - antre-
prenor privat, iubitor de artă și 
colaborator în toți acești ani de 
muncă și viață a pictorului Vio-
rel Flora, pictor academic Ale-
ksandar Kačar artist renumit 
din Zrenjanin și  pictorul aca-
demic Viorel Flora. Expoziția 
are un conținut de lucrări ca-
re sunt împărțite în mai mul-
te segmente compuse din de-
sene, postere, picturi, cărți de 
desen grafic și fotografii de fa-
milie. Expoziția a fost deschi-
să până pe 12 aprilie iar publi-
cului i sa prezentat un număr 

mare de tablouri și desene cre-
ate în diferite perioade ale vie-
ții artistului și realizate cu căr-
bune, creion, pastel, acuarelă și 
tempera. O parte integrantă a 
expoziției este un număr mare 
de fotografii.

„Am expus desenele, pentru 
că sunt începutul fiecărei lucrări. 
Și când creezi o operă de artă, 
trebuie să ai mai întâi un desen. 
Unii o văd ca pe o categorie spe-
cială, dar sunt doar un precursor. 
În iunie la Muzeu va avea loc o 
expoziție de picturi în ulei, care 
au legătură cu această expoziție. 
Premiul meu preferat este cu si-
guranță premiul orașului Zren-

janin, dar și premiul din Rusia, 
pe care am primit. M-am gândit 
că ar fi de prisos să expun totul, 
pentru că există o mulțime de 
acele mici detalii. Aceste deta-
lii sunt o recunoaștere a muncii 
noastre invizibile, a sacrificiu-
lui nostru care are un pictor. Sa-
crificiul este, pentru că în loc să 
pictez, aș fi putut să merg în al-
te cinci locuri, dar le-am renun-
țat să pictez” a menționat Flora.

Cariera sa de cinci decenii a 
fost marcată de numeroase pre-
mii. Pictorul academic Viorel 
Flora conduce o școală de de-
sen de ani în șir. Născut în 1952 
la Satu Nou a absolvit în 1977 ca-
tedra de pictură a Academiei de 
Arte din Belgrad.  A proiectat și 
ilustrat peste 50 de cărți  iar la 
postul de muncă de scenograf la 
Teatrul Național „Toša Jovano-
vić” din Zrenjanin, a realizat 130 
de decoruri, din 1986. aproxima-
tiv 100 de afișe pentru spectacole 
de teatru. De două ori, în calita-
te de bursier al guvernului fran-
cez, a urmat pregătire profesi-
onală la Paris și este membru a 
cinci asociații de artă. A expus 
în aproximativ patruzeci de ex-
poziții de grup și 25 de expozi-
ții personale.                          M. V.

SERVICII ȘI TRATAMENTE DIN NOU VOR FI DISPONIBILE

Băile „Rusanda” are 
din nou o ambulanță 
în Zrenjanin
Ambulanța Spitalului 

Special de Recupera-
re „Rusanda” din Melenți a 
fost deschisă în clădirea fos-
tei secții interne a Spitalului 
General „Djordje Joanovic” 
de către primarul orașului 
Zrenjanin, Simo Salapura 
și directorul băilor „ Rusan-
da” Zorica Ćulibrk. Redes-
chiderea ambulanței oferă 
cetățenilor un tip de trata-
ment nou și mai modern, 
dar și mai practic și mai ief-
tin pentru concetățenii.

Un număr de aproximativ 
600 de pacienți care au avut 
nevoie de tratament în sta-
țiune, 400 au fost din Zren-
janin. Așadar, cu această ca-
pacitate, aici pot fi efectuate 
150 de terapii pe zi, iar asta 

v-a reduce costurile de de-
plasare ale concetățenilor ca-
re au călătorit în fiecare zi la 
tratament. Totodată, echipa-
mentul este nou datorită Se-
cretariatului Provincial pen-
tru Sănătate iar condițiile de 
aici sunt la un nivel și se vom 
extinde și mai mult capaci-
tățile și serviciile pe care le 
oferă centrul balnear în peri-
oada următoare. În perioada 
următoare, vor fi condiții și 
mai bune pentru tratament 
- a spus primarul Simo Sa-
lapura și și-a exprimat recu-
noștința tuturor muncitori-
lor din domeniul sănătății. 
„Rusanda” a deschis un am-
bulatoriu în orașul Zrenja-
nin la începutul anilor opt-
zeci, pentru ca pacienții din 
oraș să nu fie nevoiți să vină 
la sediul de tratament din 

Melenți, ci sa realizat în ve-
chea policlinică. Zorica Ćuli-
brk a menționat importanța 
acestui everiment, s-a sem-
nat în sfârșit un contract cu 
spitalul, Guvernul provinci-
al a permis folosirea sediului 
lor pentru a se furniza ser-
viciile acestei instituți, iar 
cu fondurile Secretariatului 
Provincial pentru Sănătate 
a dotat complet cu dispozi-
tivele pentru aplicarea medi-
cinei fizice, cât și cu mobili-
erul și echipamentele infor-
matice necesare. Deocam-
dată, doar o parte din servi-
cii vor fi disponibile, planul 
este să se efectueze „terapie 
cu nămol” precum și hidro-
terapie, pentru care sunt ne-
cesare condiții speciale.

Acest lucru este foarte 
important pentru că servi-
ciile balneare devin dispo-
nibile pentru toată lumea, 
mai ales când vine vorba de 
finanțe, deoarece costurile 
de a veni la instituție  sunt 
reduse, iar acestea sunt dis-
ponibile altor pacienți ca-
re nu au putut veni la re-
abilitare din cauza distan-
ței și a sănătății. Cu acestă 
ocazie s-a adresat și  direc-
torul adjunct al spitalului 
pentru probleme medicale 
din Zrenjanin, Vanja Kun-
kin, multumind celor care 
au realizat financiar, cât și 
organizatoric în întâmpi-
narea nevoilor cetățenilor. 
Ambulanța și serviciile vor 
fi disponimibe în orele de 
după masa de la orele 15.00 
la 21.00. M. V.

UZDINENII AU ORGANIZAT CEA DE-A XXII-A EDIŢIE A 
CONCURSULUI DE RECITATORI „BUNA 
VESTIRE” UZDIN 2022

Societatea literar-artistică „Tibiscus” și Biserica Ortodoxă Română au organizat cu 
forțe comune la Casa Românească din Uzdin cea de-a XXII-a ediţie a Concursului 
de Recitatori „Buna Vestire”, una dintre tradiționale  manifestări culturale 
ale românilor din Voivodina/Serbia. Au participat un numâr mai restrâns de 
participanții din câteva localități. Manifestarea a fost inaugurată de  Vasile Barbu, 
președintele S.L.A. „Tibiscus” și Gheorghe Rancu, cetățean de onoare al Uzdinului. 
Categoriile au fost împărţite astfel: poezie literară religioasă şi în grai bănăţean 
iar grupele de vârstă: Elevi de la ciclul inferior și superior al învățământului 
general, recitatori adulți, recitatori de poezie dialectală bănățeană și recitatori 
de poezie religioasă. Anul acesta nu s-au prezentat predșcolari, grăinițele.  La 
concursul au participat  elevi din Uzdin, Sân-Mihai, Ecica și Vârșeț.
La hotărârea juriului și preşedintele jurilui prof.dr. Teodor Groza Delacodru, anul 
acesta a conferit Marele Premiu, Aneliei Băbuț din Uzdin, care a primit și premiul la 
categoria adulți. La categoria elevilor de la ciclul inferior, premiul I l-a obținut Una 
Șoșdean din Uzdin, iar Anastasiei Muncean din Sân-Mihai i-a revenit menţiune.
La categoria recitatorilor de poezie religioasă, premiul I a fost acordat 
Marianei Spăriosu din Uzdin. Fiecărui participant  la manifestare tradițională 
au fost înmânate diplome de participare.
Vasile Barbu, președintele S.L.A „Tibiscus”, a multumit tuturor pentru 
prezență i-a felicitat pe toți pentru succese dar în mod special sâmienților 
pentru participare. El a mai menționat că ediția din acest an a fost 
organizată doar cu mijloacele financiare propri și activitățile planificate vor 
continua cu alte manifestări importante pentru acestă organizație.  M. V.

 »Semnarea acordului de colaborare

 »Inaugurarea expoziției

Un partenerit care 
anunță noi perspective

„
Este un moment 
istoric pentru 
cultura noastră, care 
marchează şi acest 
prim parteneriat 
realizat de către 
asociaţiile culturale 
din Voivodina şi 
România

 »Deschiderea Ambulanței în Zrenianin

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)код 
Козлука, са (помоћним) базеном, 
реновирана и укњижена, струја, 
вода, канализација, 56.000 €. Тел. 
831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 
стрна, 100 метара од асвалта, добро 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 
км од Вршца, у центру села. Цена 
повољна. Тел. 013/830-753

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

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

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

На продају спратна кућа на 
плацу 730м², посебно гаража. 
Тел. 061/3004439, 013/837-631 и 
064/2805862.

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

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

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

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 
просторије на плацу од 5,3 ари. 

Тел.064/1286044 и 064/1541644.
Стан на Војником тргу мењам за 

викендицу на Брегу или Соко Бањи. 
Тел. 831-117

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

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

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. 
013/885-019На продају викендица 
на Гудуричком путу са малим 
воћњаком. Звати после 16 часова, 
тел. 060/7342609

Продајем кућу у Боки са 
окућницом од 4 ари и њивом 1. класе 
од 5 а. Тел. 831117 и 061/2941161

Продајем плац на Гудуричком 

путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м². Тел. 064/8582495

Продајем плац на  брегу Козлук, 
површине 650 м ².Тел. 065/8322120

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са  свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859415 или 
064/2805881

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1376

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

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

На продајем Томос АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Стрељачком удружењу „Тане“ 
Вршац за потребе спортског 
стрељаштва потребни пиштољи у 
калибру 9мм. Тел. 064/1170705

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, 
грејалице на струју, тепихе 
различитих величина, машине 
Багат и Сингер, бојлер плински.
Тел. 830-753

Продајем патике нове 39 број 
црно са малим апликацијама нове 
1.500 дин, и црне скроз 39 број 
1.000 дин и бунду од вештачког 
крзна црна дуга 42-44 број , нова, 
2.000 дин. Тел. 064/1319128

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579100

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима 
и тајмером у комплету. Тел. 
064/6620457

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 0644222700

Продајем Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

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

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

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

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

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

На продају кожна јакна (тања) 
скоро нова, апарат за воду (греје 
и лади), радне ципеле бр 41, 

радне панталоне и радну јакну 
наранџасту. Тел. 064/1432911

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

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 0613004439

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

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

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906253.

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

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

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

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

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

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

Жена средњих година тражи 
стару особу за 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

Поклањам добар кауч за 
пресвући и  продајем витрину 
(део регала), цена по договору. Тел 
064/5769143

На продају чиста лозова ракија 
на литру и на више, баштенску 
гарнитуру, 4 столице и сто метална 
гарнитура, пуна врата 60 цм са 
ракастолом и мушки бицикл. Тел. 
013/836 740

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског 
рата у одличном стању, висок 
сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582495

На продају стаклени сто и 4 
столице, шпорет електрични 
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121270

Продајем изношене коке 
носиље, нису очерупане, нису из 
кавеза. Тел. 063/262840

На продају угаона гарнитура 
од чистог дрвета увоз из Немачке 
, сто и две столице и дрвен лустер. 
Тел. 2106078 и 064/9876522

Брига о старијим, помоћ у 
кући, чување деце на сат. Тел. 
013/805142 и 064/2880347.

На продају две плинске пећи 
Алфа плам, једдна нова друга 
половна. Тел. 013/2882051

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660848

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Ми узгајамо змајеве. И могу вам рећи 
– од њих ће вас глава болети много више 
него од краставаца. Краставци вам не 
би…

… опрљили обрве,
прогањали мачку,
запалили четкицу за зубе.
Али рећи ћу вам и ово:
краставци немају светлуцаве очи
чији поглед допире до саме душе.
А не могу ни да се подвијеног репа 

склупчају на ваше раме, грејући вам врат 
и голицајући вам уво топлим дахом. Ипак, 
боље их држите у тајности – јер ко не би 
волео да има свог змаја?

Енди Шеперд је ауторка сликовница и 
романа за децу. Живи у близини Кембриџа 
са својим мужем, два сина И љубимцем. 
Дечак који је узгајао змајеве је њена прва 
книга, и доживела је невероватан успех.

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 „Дечак који 
је узгајао змајеве“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Велика љубавна прича“, освојиле 
су је Милена Пантовић и Емина Тот. 
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“.

ЗМАЈЕВИ 
СУ 

СТВАРНИ!

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАЈЗАБАВНИЈУ АВАНТУРУ О ЗМАЈЕВИМА КОЈУ ЋЕТЕ ИКАДА ИМАТИ ПРИЛИКУ ДА ПРОЧИТАТЕ!
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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

Међутим посебно бих препоручио 
високо селектовану сорту зеленог 
силванца, тзв. сорту весели силванац, 
која код богате, топле подлоге 
(примерене земљишту) даје богате 
приносе и фино сортно вино. 
Једну ману пак и ова сорта има, 
јер при кишовитом времену лако 
трули и само на  носећој лози даје 
одговарајуће принос. Наглашавам 
да код ове сорте ни у ком случају се 
не сме близу засадити, ни у погледу 
растојања између чокота, тако и 
између редова, јер сам чокот тешко 
сазрева, а познато је да плод може 
расти само зрелом дрвету. Поред тога 
весели силванац је врло  осетљив 
на перноспору и виноградарску 
гусеницу.

Што се старих сорти тиче, кратко ћу 
споменути да фурминт на стеновитом 
земљишту даје  првокласно 
вино,  осипа се и препоручљива је 
обазривост. Цирфандлер је изузетно 
осетљив на  перноспору. Од црних 
сорти је бургундунац довољно плодан 
и препоручљив.Насупрот овом,  
мерло и кабернет могу дати највише 
10 хл. по катастарском јутру. Кадарка 
у песку даје добар  шилер, који је и 
код нас препоручљив на сувом тлу. 
То се односи и на португизац. Остале 
сорте старе лозе су толико познате, да 
је сваки разговор о њима излишан.

Упркос масовној производњи 
мање квалитетних вина овде се 
одувек производило и добро вино, на 
добрим положајима од племенитих 
сорти лозе, које је као флаширано 
вино увек било тражен артикал. 
Пре Светског рата, флаширањем 
добро негованих, одлежаних и 
зрелих вина за флаширање, бавили 
су се власнбици винограда, који 
су истовремено били и винарски 
трговци. Вилхелм Алдер и син (Маке, 
касније његови синови Андреас и 
Стефан), Карл Хаузер, „Хелвецијат“ 
и Шандор Цофман. Сви су називали 
своја вина по сортама грожђа.

Аутохтони називи (на овдашњем 
наречју) појединих сорти грожђа 

у Вршцу, су следећи, прво је 
споменут назив онако како га наука 
о виноградарству (ампелогија или 
ампелургија) познаје, а затим онако 
како се овде назива: бело грожђе 
динтелтраубе (Dienteltraube) зове 
се тиншис (Tinschiss); динка (црвена) 
названа и црвени зачиник, овде 
се углавном назива штаншилер, 
роди флајштраубн (црвено меснато 
грожђе), бела вајси флајштраубн 
(бело меснато грошђе); велико 
меснато грожђе назива се плохтинга, 
али и токајац; хониглерски мустафер, 
од исквареног мађарског назива 
муштош фехер; зелено - бело или 
цаклвајзе, најчешће се зазива креаца 
или греацер и слично; ову врсту 
називају и банатски ризлинг. (Зелено-
бело, на  вршачком наречју зове 
се греенвајса и креевајср. Ово су 

румунски виноградарски радници 
разумели као греевајза, креевајса, 
грејаса, креаца  и тако је настало 
садашње име ове познате сорте 
лозе и доброг вина, које је касније 
под тим именом ушло и у науку о 
виноградарству). Ноах је хибридна 
сорта и зове се овде бело отело; 
сегединско розе грожђе назива 
се ружица; најраширенија сорта 
мађарског ароматичног грожђа, 
сланкаменка. Овде се најчешће зове 
мађарка, слангаменга  и унгрише. 

Плаво винско грожђе: уопштено се 
плаво виноградарско грожђе овде 
назива само као кадарка (кадарка); 
изабела (Isаbella) почашћена је 
именом vancntraub (стенично 
грожђе); будимска врста зачинка, 
познаје се од именом neblblaui 
(магличасто плаво); опорто као 
patagizr (португизац) је идентично са 
старом сортом аугуститраубе (грожђе 
аугусти) отело се народски зове 
hoteler или oteler, сорта сенжилијен 
(Saint Julien) овде је познато самокао 
лауренција (Laurentia) Столне 
сорте: шауш- односно шаушгрожђе 
(египатска сорта) овде је шаушплауш. 
А пегава варијанта назива се vahtlajer 
(јаја од препелице); чабађенђе 
(Csabagyonye) позната је овде као 
мускат јули или мускат Јулиус, прво 
назив, има чини се, порекло по месецу 
јулу када сазрева, а други је по Јулијусу 
Најкому, који је ову сорту први донео, 
од недавно зове се и мускат Герхард, 
по Герхарду Фирнајзу, који је откупио 
виноград од Најкома, који је засађен 
овом лозом. Додрелаби или грос 
коман (Gross Colman), познато је само 
ко oksnaugn (волујско око); жирасто 
грожђе (рибљи мехур) назива се овде 
damenfinger (дамски напрстак) finger 
huttraube (Fingerhuttraube - грожђе 
напрстак) и фрауншихл (Frauenschuchl 
- женска ципелица); врста дренка 
(Gaisdutten) овде се назива само 
по боји и величини, без посебне 
ознаке као kastuutl (козје сисе), а 
само оно беле и црвене варијације 
које сазревају у августу називају се 
augustikaastutl (августвске козје сисе); 
сорта metertraube (матерско грожђе) 
или  copftraube (грожђе плетеница), 
веома дугачког грозда, разређених 
бобица, јер сорта која се овде тако 
назива али њено стварно име није 
познато;  различите старе мускат 
сорте дфронтињан (dfrontignan) 
означавају се само по боји; петерсел 
је племенита сорта која је добила 
своје име по свом уском, першуну 
сличном лишћу, а на српском језику 
се зове першунаста шасла.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (35)

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 26, 
БРОЈ 482, 4. МАЈ 2001. 

УМЕТНИЧКА ДУША 
БАНАТСКОГ РАТАРА

Житељ Јабланке, сеоца вршачке општине са безмало 
стотинак кућа, Аврам Путник, занимљив је спој уметничког 
духа и банатског ратара у чијој је души пресликана сва 

лепота и ширина војвођанске равнице. Аврам је далеко 
познат као уметнички молер, а нешто мање као сликар, 
карикатуриста и хуманиста, који већ пар деценија 
пошаље по неки динар одговарајући на позиве за помоћ 
унесрећених. Рођен је у Јабланци пре око седам деценија 
где је провео највећи део живота. Само пар година био је 
на раду у Шведској. Љубав према сликарству и уметнички 
таленат  открио је његов мештанин, отац академског 
сликара Михајла Кордалија. Аврам и Михај још као  дечаци 
заједно су откривали сликарске тајне, али их је касније 
живот одвео различитим путевима. Михају је сликарство 
постало професија, а Аврам није био у прилици да 
настави школовање у том правцу због недостатка новца, 
те је постао тракториста. Међутим жеђ за сликарством 
и даље је мучила Аврама. Његово прво ликовно дело 
била је слика направљена на зиду у дворишту. Почетком 
шездесетих година добија прибор за сликање од свог 
друга из детинства и одмах након тога настаје прва слика 
– портрет његове супруге урађен за заједничку изложбу у 
Вршцу са уздинским наивцима. Временом се опробава у 
уметничком молерају и то врло успешно.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26. 
БРОЈ 482, 4. МАЈ 2001. 

НОВОСАЂАНИ ПОДИЖУ ЗАВЕСУ
Наш  град биће  домађин 51. Сусрету професионалних позоришта 

Војводине, који ће трајати од 7. до 20. маја , а вршачка публика имаће 
прилику да погледа најуспешнија остварења војвођанске сцене. 
Фестивалски караван кренуће са градског трга у понедељак, 7. маја у 
19 часова и позвати све поштоваоце позорја ове вароши да дођу на 
свечано отварање које ће  бити у НП „Стерија“ исте вечери. Сусрете 
ће отворити Бранислав Лечић, републички министар за културу, 
а након тога глумачки ансамбл новосадског Српског позоришта 

представиће се  комадом „Право на Руса“ Угљеше Шајтинца у режији 
Оливере Ђорђевић. Током фестивалских дана биће приказано 17 
представа, од којих ће 5 бити на мађарском језику са обезбеђеним 
слушалицама за симултални превод. Најмлађи ће имати прилику да 
погледају 6 представа које ће бити одржане током дана. Вршачко 
Народно позориште „Стерија“ извешће комад Мирослава Бенке 
„Страдија, шта је ово?„ премијерно изведену у петак, 27. априла.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Служба Зеленило је за ово пролеће 
спремила 38.000 комада сезонског 
цвећа, перене-вишегодишњих 
цветница и украсних трава, а поред 
садног материјала за јавне зелене 
површине од ове године почела је и 
продаја цвећа за грађане.

Половином маја креће садња 
у цветњацима у граду и Градском 
парку, а на стубовима јавне расвете су 

постављене висеће корпе са цвећем.
Продаја за грађане обавља 

се у просторијама Зеленила, 
Абрашевићева 7, сваког радног 
дана од 7.00 до 15.00 часова. Од 
врста има петуније, бегоније, лепи 
јова, кадифа, далија, као разноврсне 
лиснодекоративне и цветајуће 
перене као и украсне траве, кажу у 
Зеленилу.

ПРОЦВЕТАЋЕ 
ВРШАЦ 

СРЕДИНОМ МАЈА

СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛО ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ И ОВОГ ПРОЛЕЋА СПРЕМИЛА ДОВОЉНО ЦВЕЋА
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СПОРТ

Први Меморијални фудбалски 
турнир „Бошко Бранков. - Бека и 
Срђан Јованов Стокман” одигран је 2. 
и 3. маја у Избишту. Окупио је преко 
500 малишана из 44 екипе рођених од 
2010. до 2013. године.

-Причу са млађим категоријама у 

фудбалском клубу „Полет” покренули 
смо тачно пре годину дана. За сада 
имамо 50 деце од 2008. до 2013. 
годишта. Први пут смо се упустили у 
организацију једног оваквог турнира 
и изузетно смо задовољни одзивом 
клубова, самом атмосфером турнира 

и наравно, квалитетом фудбала. 
Организација оваквог турнира 
је, заиста, био велики подухват и 
само желимо још да се захвалимо 
Спортском савезу града Вршца, Граду 
Вршцу, Месној заједници „Избиште“ и 
свим спонзорима, пријатељима клуба 

и донаторима, као и мештанима села 
који су изнели невероватан терет да 
се овакав један турнир организује 
и по свему виђеном у ова два дана, 
мислим да смо сви заједно успели и да 
се фудбал враћа у Избиште, истакао је 
Игор Јованов, организатор турнира.

ПРВИ МЕМОРИЈАЛНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР „БОШКО БРАНКОВ. - БЕКА И СРЂАН ЈОВАНОВ СТОКМАН” ОДИГРАН ЈЕ 2. И 3. МАЈА У ИЗБИШТУ

НАСТУПИЛО 500 МАЛИШАНА ИЗ 44 ЕКИПЕ 
ФУД БА Л

ВОЈВОДИНА – ОФК ВРШАЦ 1:2 (0:1)
СЦ „Вујадин Бошков“ у Ветернику, судија: 

Душан Белић (Зрењанин), стрелци: Станојевић у 
87. минуту за Војводину, Крстић у 22. и Главинић 
у 90+1. за ОФК Вршац.

ВОЈВОДИНА: Завиш (од 59. Ристић), Перишић 
(од 46. Јухас), Тркуља, Радаковић, Рауш, 
Николић, Јокић (од 83. Милијашевић), Трпчевић 
(од 83. Лакић), Станојевић, Асфур, Шупут (од 63. 
Ерић).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Ф. Милићевић, 
Крстић, Секулић, Мајсторовић (од 57. О. 
Милићевић), Нецин, Главинић, Трњанац (од 51. 
Даничић), Вранић, Радисављевић, Грујић.

Омладинци ОФК Вршца остварили су важну 
победу у Ветернику против Војводине и после 
ремија Пролетера у Руми заостају само један бод за 
Новосађанима. Меч на Спортском центру „Вујадин 
Бошков“ решен је у судијској надокнади. Ђорђе 
Главинић поновио је оно што је дан раније учинио 
на утакмици против Старог Града у сениорској 
конкуренцији, постигао је погодак и обезбедио 
тријумф својој екипи. 

Вршчани су повели у 22. минуту голом Андреја 
Крстића и од тог тренутка препустили предност у 
поседу лопте домаћим играчима определивши се 
да противнички гол угрожавају из контранапада. 
Војводина је, ипак, у финишу меча искористила 

иницијативу и у 87. минуту дошла до изједначења 
преко Станојевића. Међутим, изабраници тренера 
Николе Игњатијевича нису се предавали до 
последњег тренутка. У описаном финишу Главинић 
је донео велико славље својим саиграчима и 
огромно самопоуздање пред наредно гостовање, 
поново у Новом Саду, овог пута против РФК Новог 
Сада.

Кадети су у другом колу плеј – офа Кадетске лиге 
Војводине изгубили у Новом Саду од Војводине са 
4:0 (3:0) и у наредном колу ће гостовати екипи ТСЦ 
из Бачке Тополе.

Б. Ј.

ПЛЕЈ – ОФ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

ОМЛАДИНЦИ ОФК ВРШЦА ОСВОЈИЛИ ЦЕО ПЛЕН 
У НОВОМ САДУ

Кошаркашки клуб Вршац 
од уторка 3.маја почела је 
са радом бесплатна школа 
кошарке која је намењена свој 
деци од 7 до 9 година.

Основни циљ програма 
је да привуче све дечаке а 
посебно девојчице да се баве 
спортом и кошарком.

Покретачи бесплатне школе 
кошарке су Душан Павлица и 
Мирослав Кањевац, тренери 
у женској сениорској екипи 
Вршца, која се прошле године 

вратила у Прву лигу Србије, а 
Душан Павлица који ће бити 
тренер у школи кошарке је 
поводом покретања бесплатне 
школе кошарке изјавио:

„Водећи рачуна да смо 
Мирослав и ја једни од 
покретача овог пројекта, 
слободно могу да кажем 
да сам поносан на овај 
изузетно важан корак у 
историји Вршачке кошарке. 
Мишљења сам да је ово важно 
за постојање клуба, његов 

тренутни и будући статус. 
Уједно очекујем помоћ свих 
чланова клуба у остваривању 
овог циља.

 Тренинзи ће се одржавати 
сваке недеље по два пута 
недељно у Центру Миленијум.

Све информацијевезане 
за бесплатну школу кошарке 
можете добити код секретара 
клуба, Милоша Живковића на 
број 061 141 98 02.

 

БЕСПЛАТНА ШКОЛА 
КОШАРКЕ КК ВРШАЦ

КО Ш А Р К А
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СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 25. КОЛО

 
ОФК Вршац -  Стари Град  2 : 0
Тиса - ОФК Бечеј 1918  5 : 0
Раднички (Зр) - Динамо 1945   2 : 1
Феникс 1995 - Борац (Ш)  1 : 0
Текстилац - Јединство (СП)  0 : 1
Раднички 1912 - Борац (С)  1 : 1
1. Мај Рума - ОФК Кикинда  3 : 0
Омладинац - Хајдук 1912  3 : 0
 
1.ОФК Вршац  25     17  5          3  56
2.Феникс 1995  25     13  6          6  45
3.Текстилац  25     12  5          8  41
4.ОФК Бечеј 1918  25     12  5          8  41
5.Борац (Ш)  25     11  7          7  40
6.1. Мај Рума  25    11  6          8  39
7.Раднички 1912  25     11  5          9  38
8.Борац (С)  25     10  7          8  37
9.Омладинац  25     11  3         11  36
10.Тиса   25     10  5         10  35
11.Динамо 1945  25       9  4         12  31
12.Раднички (Зр)  25       9  2         14  29
13.Хајдук 1912  25       8  3         14  27
14.Јединство (СП)  25       8  3         14  27
15.ОФК Стари Град  25       7  2         16  23
16.ОФК Кикинда  25       6  2         17  20

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 25. КОЛО

Козара - Борац    2 : 1
Ц.звезда (РС)- Јединство (БК)   2 : 1
Полет - Слога    5 : 0
Пролетер – Ц.звезда (ВС)   1 : 0
Војводина 1928 – БАК  5 : 1
Младост - Јединство (В)  1 : 2
Нафтагас - Омладинац ФАМ   3 : 0
Бегеј - Слобода   5 : 4
 
1.Нафтагас  25      18   3          4  57
2.Јединство (БК)  25      15   4          6  49
3.Борац   25      13   5          7  44
4.Омладинац ФАМ  25      12   6          7  42
5.Слобода  25      11   7          7  40
6.Војводина 1928  25      12   3        10  39
7.Црвена звезда (РС) 25     10   6          9  36
8.Јединство (В)  25      10   5         10  35
9.Бегеј   25       8  10        7  34
10.Козара  25       8   8          9  32
11.Пролетер  25       9   4         12  31
12.Полет   25       7   9          9  30
13.Младост  25       8   6         11  30
14.Црвена звезда (ВС)  25       7   4         14  25
15.БАК   25       4   4         17  16
16.Слога   25       3   6         16  15

ПФЛ ПАНЧЕВО 24. КОЛО
Партизан (Г) - Долина  3 : 1
Црвена звезда - Долово  4 : 3
Вултурул - Будућност (А)  1 : 2
Партизан (У) - Стари Тамиш  2 : 0
Јединство С. - Слога (БНС)   3 : 0
Спартак 1911 - Хајдучица  3 : 5
Југославија - Потпорањ  1 : 3
 
1.Раднички (К)  22      15  2         5  47
2.Долина   22      12  5         5  41
3.Потпорањ  23      11  6         6  39
4.Хајдучица  23      11  5         7  38
5.Будућност (А)  22      11  4         7  37
6.Јединство Стевић  22      11  3         8  36
7.Партизан (Г)  22      11  2         9  35
8.Долово (-1)  22      10  4         8  33
9.Партизан (У)  22      10  1        11  31
10.Црвена звезда  22        8  5         9  27
12.Слога (БНС)  23        7  5        11  26
13.Стари Тамиш  23        6  3        14  21
14.Спартак 1911  23        6  2        15  20
15.Југославија  23        4  4        15  16

ОФК ВРШАЦ – СТАРИ ГРАД 2:0 (1:0)
Градски стадион у Вршцу, 

гледалаца 400, судија: Душан Белић 
(Зрењанин) 7, стрелци: Јовковић 
у 5. из једанаестерца и Главинић у 
90+1 минуту, жути картони: Делић 
(ОФК Вршац), Миланов, Тасић 
(Стари Град).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Пајевић, 
Николић, В. Благојевић, Лазевски, 
М. Илић (од 46. Новаковић), 
Стојковић (од 84. Бељин), Ф. Илић, 
Радисављевић (од 62. Османагић), 
Вујић (од 46. Делић), Јовковић (од 
69. Главинић).

СТАРИ ГРАД: Кнежевић, Миланов 
(од 69. Срнка), Родић, Глувић, Тасић, 
Костић, Седлар (од 64. Стојановић), 
Торбица , Ракић, Леђанац, Јевтић.

Фудбалери ОФК Вршца заслужено 
су савладали Стари Град и наставили 
пут ка прволигашком друштву. 
Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића сломили су отпор 
врло добрих гостију у раној фази 
меча, када је дефанзивац Миланов 
с леђа повукао Вујића за дрес у 
изгледној прилици, а судија Белић 
оправдано показао на белу тачку. 
Сигуран извођач једанаестерца 
био је најбољи стрелац ОФК Вршца, 
Вукашин Јовковић. Бачкопаланчани 
су на стадиону под кулом потврдили 
више пута изречену констатацију да 
је Српска лига Војводина ове сезоне 
најквалитетнија и најуједначенија 
у последњих неколико сезона. 
Гледалац који не прати помно 
дешавања у овом рангу такмичења 

никад не би могао да претпостави да 
је гостујући тим озбиљан кандидат 
за испадање из лиге већ да се ради 
у најмању руку о тиму који се налази 
у средини табеле. Стари Град је 
одмах по примљеном голу узвратио 
страховитим ударцем Глувића који је 
уздрмао пречку Марковићевог гола. 

У другом полувремену Вршчани 
су наставили са иницијативом, али 
је темпо игре знатно пао у односу на 
првих 45 минута. Уласком Новаковића 
ОФК Вршац је тежиште својих напада 
усмерио на леву страну, у 62. минуту 
после акције дефанзивца Пајевића, 

Новаковић је одлично шутирао, 
замало непрецизно. У 80. минуту још 
једна изгледна прилика за Вршчане. 
Владан Благојевић је пасом од 50 
метара спојио са голом Новаковића, 
али је искусни нападач шутирао 
преко гола. У последњем минуту 
регуларног тока Делић је могао до 
поготка, његов шут био је иблокиран, 
да би у првом минуту надокнаде, 
млади Ђорђе Главинић украо лопту 
дефанзивцу Старог Града Јефтићу, 
сам кренуо ка противничком голу, и 
маниром расног стрелца, савладао 
Кнежевића за коначних 2:0.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ЗАБЕЛЕЖИО НОВУ ПОБЕДУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

КОРАК БЛИЖИ 
ПРВОЛИГАШКОМ ДРУШТВУ

ФУД БА Л

МЛАДОСТ (О) - ЈЕДИНСТВО (В) 1:2 (1:1)
Стадион у Омољици, судија: 

Вук Лекић (Кикинда), стрелци: 
Јованов у 18. минуту за Младост, 
Вукајловић у 6. и Моторов у 67. 
минуту за Јединство.

МЛАДОСТ: Николовски, 
Јованов, Војновић, Николајев, 
Лукић, Целин (Стојанов), 
Ковачевић, Станисављевић, 
Нешић (Максимовић), Живановић 
(Савков), Црномарковић.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Савић, 
Москић, Текијашки, Пештерац, 
Николић, Ћирка (Јанковић), 
Моторов, Живанов, Станков, 
Вукајловић (Панчевац). 

Фудбалери Јединства из Влајковца 
остварили су у Омољици важну 
победу и направили велики корак 
ка опстанку у друштву војвођанских 
лигаша. У изједначеној борби у 
првих 45 минута виђена су два 

поготка. Изабраници тренера Мише 
Бељина повели су у раној фази меча 
голом Вукајловића да би домаћи 
изједначили преко Јованова. Тријумф 
Влајковчанима обезбедио је капитен 
Јовица Моторов голом у 67. минуту. У 
наредном колу Јединство у Влајковцу 
дочекује Војводину из Перлеза, меч 
се игра у суботу са поечтком у 17 
часова.

Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ ПЕВАЈУЋИ ИЗ ОМОЉИЦЕ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – ДОЛОВО 4:3 (3:2)
Стадион у Павлишу, судија: 

Иван Јокић (Вршац), стрелци: 
Делкић у 13, Војнов у 19. и 44, 
Радосављев у 71. минуту за Црвену 
звезду, Ракоњац у 7, Милин у 22. и 
Трајчевски у 57. минуту за Долово.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, 
Пуцар, Радосављев, Поморишац. 
Жула (Леваја), Балог, Војнов, 
Гвозденов, Герга, Делкић (Радак), 
Костадиновић. 

ДОЛОВО: Н.Ђорђевић, Милин 
(Попов), Благојевић, Анђеловић, 
Трајчевски, Ф. Ђорђевић, Адвигов, 
Шево, Алексић (Несторовић), 
Лазић (Тадић), Ракоњац (Црвени).

После серије од пет узастопних 
пораза Павлишани су коначно 
освојили сва три бода. Изабраници 
тренера Јована Герге славили су 
против Долова у правој голеади. Већ 
у првом полувремену мреже су се 

тресле пет пута а домаћи су стекли 
гол предности пре свега захваљујући 
расположеном Радошу Војнову који 
је два пута савладао голмана Долова 
Ђорђевића. У другом полувремену 
гости су у 57. минуту поготком 
Трајчевског успечи да изједначе, али 
је искусни Срђан Радосављев у 71. 
минуту обезбедио победу свом тиму.

Б. Ј.

 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ ПРЕКИНУЛИ СЕРИЈУ ПОРАЗА
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